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تعىن بنشر البحوث والدراسات اللغوية  دولية فصلية أكادميية حمكّمة جملة :الباحث 
وما يتصل بالدراسات ، واألدبية والبحوث الفكرية ذات العالقة بالعلوم اإلنسانية

كما تم بالنشاطات العلمية األكادميية من كامللتقيات واملؤمترات الوطنية والدولية .القرآنية
  : ها وغريها مما يستويف قواعد النشر العلمية واملنهجية ، وأمهّ

العربية والفرنسية واإلجنليزية ، : تم الة بنشر البحوث واملقاالت املقدمة باللغات  .1
  .مع ضرورة ذكر اسم املؤلف ودرجته العلمية وختصصه ومؤسسة عمله

 14traditionnal، للمنت؛ و traditionnal arabic 16: اخلط وحجمه .2
arabic  سنتم 01:فصل بني األسطربـللهوامش ولقائمة املصادر واملراجع، وال .

 مع مراعاة العناوين الفرعية  A4وتكون الكتابة على صفحة 

...)  1،2،3( ينبغي إثبات اهلوامش واإلحاالت يف أسفل كل صفحة باألرقام العادية  .3
 14:  على أن تكون املصادر واملراجع يف آخر املقال ، خبط . وبالطريقة اآللية التلقائية

traditionnal Arabic  

 .جيب أن ال يقل عدد صفحات املقال عن مخس وأن ال يتجاوز مخس عشرة صفحة .4

إن كان  -بالعربية ) أسطر 07إىل  05( تبدأ البحوث واملقاالت مبلخص شاف عنها  .5
 ..املقال بلغة أجنبية ، وبالفرنسية أو اإلجنليزية إن كان املقال بالعربية

اليت تصل إىل الة متأخرة يف عدد ما  املقبولةيف حال تعذُّر نشر بعض املقاالت   .6
لسبب أو آلخر، فإنه يتم إرجاؤها إىل األعداد الالحقة حبسب املوضوع والترتيب 

 ..وأولويات الة ومقاييس عمل هيئة التحرير
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للتقييم والتحكيم من  -قبل إجازا  -ختضع املقاالت والبحوث والدراسات املقدمة . 7
  . م غري قابلة للطعن أو االعتراضخرباء ومتخصصني، قرارا

خيضع ترتيب املقاالت يف الة ملقاييس تقنية حمضة، وليس مثة أية مفاضلة بينها، وال  .8
 .عالقة لترتيبها  باملوضوع أو باسم صاحب املقال أو درجته العلمية

ق ألصحاا وال حي. األعمال املقدمة ال ترد إىل أصحاا سواء أنشـرت أم مل تنـشر  .9
 .املطالبة ا

ال يقْيل أي عمل يتضمن جترحيا أو طعنا أو جتاوزاً حلدود اللياقة واآلداب، أو خيرج  .10
  .عن اإلطار العلمي املوضوعي

الة غري مسؤولة عما يـرد إليها من اآلراء أو األحكام أو االجتاهات املتضمنة فيما  .11
.. تعبر عن آراء أصحاا، ويتحملون مسؤوليتها كاملةً ينشر من األعمال، ألن املقاالت
  . وال تعرب بالضرورة عن رأي الة

 -باسم رئيس التحرير -تقدم املقاالت والبحوث والدراسات مكتوبة : املراسلة . 12
 bmajalla@yahoo.fr: أو ترسل على الربيد اإللكتروين CDعلى قرص مضغوط 

  abouahmed@yahoo.fra أو abouf@hotmail.fr أو

ص : طريق غرداية.  جامعة عمار ثليجي األغواط -كلية اآلداب واللغات: رئيس التحرير
الفاكس 29.93.17.91.(213): اهلاتف/اجلزائر 03000األغواط   G 37ب 

   00213 772735697: اهلاتف املباشر/   29.93.26.9800213
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 ------  
 

  الدكتور عبد العليم بوفاتح  :بقلم رئيس التحرير  
 ------  

احلمد هللا حق احلمد ، وله الشكر كلّه ، على أن وفقنا إىل حتقيق ما كنا نصبو إليه 
يف عدد خاص؛   ."الواقع واآلفاق: لبالغة العربية ا: " املؤمتر الدويلمن طبع مداخالت 

ليجين الباحثون .. هذا املؤمتر الذي أتى مثاره بعد أن عرف التأجيل مرتين ألسباب متعددة
ر جهودهم العلمية غضة يانعة، برؤية أعماهلم وحبوثهم وهي تنشر على األفاضل مثا

اليت حازت صفة الة العلمية املنفتحة على كل األفكار واآلراء  "الباحث"صفحات جملة 
العلمية املثمرة اليت من شاا أن تقدم العلْم النافع واملعرفة الصحيحة، وهو ما حظيت به، 

، ملا لقوه استمرارها وإسهاماً يف كل األقطار رغبة يف إثرائها قبل عليها الباحثون منأإذْ 
 أيامنالديها من مصداقية وموضوعية، من غري متييز أو إقصاء، وهو أمر افتقدناه كثرياً يف 

فهذه الة ما فتئت حتتضن مجيع الباحثني املنصفني اجلادين الذين حيملون مهوم  ..هذه
ويقدمون يف سبيل ذلك تضحيات جساماً ال يدرك  التفكري والبحث العلمي الصحيح ،

وهللا در الشاعر .. كنهها إالّ من عاش معاناة الباحث املفكّر املتأمل املتدبر وكابد ما يكابده
  : إذ قال

  وال الصبابـة إالّ من يعانيها  **ال يعرف الشوق إالّ من يكابده  

دة حماور مست كلها قيمة تناولت ع ما أكثر ما ورد إىل املؤمتر من أوراق علمية       
وعها وثراؤها ووجاهة ومما ميز هذه األوراق هو تن. موضوع املؤمتر، من زاوية أو أخرى

وهذا من شأنه أن يهيئ للقارئ الكرمي مسالك . ، وجدة األفكار وتعدد الرؤىاآلراء فيها
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يعته ومكانته شىت يلج من خالهلا عوامل الدرس البالغي العريب ويقف على كنهه وطب
ذلك أنّ البالغة أُم العلوم . يب الزاخر بألوان اإلبداع وفنونهوموقعه من التراث الفكري العر

اليت تتخذ من اللغة أداةً هلا، فالبالغة هي حاضنة هذه العلوم ومرآا اليت تنعكس عليها 
  ..غةمن احلُسن إنما هو من البالفكلّ ما يتصل ذا اجلانب . صورها ومجالياا

لقد توزعت مداخالت املؤمتر بني عدة قضايا وإشكاليات يطرحها واقع الدرس     
البالغي العريب، فمنها ما يتصل بعالقة البالغة بالنص القرآين الذي كان وال يزال وسيبقى 

  .. حصناً منيعاً ومعيناً ثراً بديعاً للّسان العريب، فال يبليه مر العصور وكر الدهور

.. ا ما يتصل بتاريخ البالغة العربية ونشأا وسبل تطويرها مصطلحاً وموضوعاًومنه      
تكامل ال اما هلذوالعلوم اللغوية وال سيما النحو ، مع الدرس البالغي  تكاملومنها ما يعاجل 

من أمهية يف بناء التراكيب العربية وصياغتها ، ولنا املثل األعلى والنموذج األمسى يف ذلك 
  .. داللة قوعم ةالكرمي الذي ميدنا بأفضل األمناط التركيبية حسن صياغ من القرآن

ومن مداخالت املؤمتر ما يتناول عالقة البالغة باألسلوبية احلديثة وحتليل اخلطاب        
وهو موضوع جيمع بني أصالة الدرس البالغي العريب وامتداداته . بكل أشكاله وأنواعه

  .   ت احلديثة اليت اختذته معيناً تستقي منه منطلقاا التأسيسيةالتأثريية يف سائر النظريا

وتناولت بعض مداخالت املؤمتر جانباً مهما مل حيظ مبا يكفي من الدراسات ، وال        
. اجلانب التعليمي للبالغة العربيةيزال حباجة إىل جهود متواصلة قصد اإلفادة فيه ، أال وهو 

ني بالشأن التعليمي يغفلون هذا اجلانب ، مع أنّ اجلهود املبذولة يف ولعلّ الكثري من املهتم
تطوير الدرس البالغي تصب كلّها يف هذا الباب، إذ إنه السبيل إىل ترسيخ أصول هذا 
العلم وأسسه وحيثياته يف عقول املتعلمني؟ كما أنه السبيل إىل احلفاظ على أصالة الفكر 

  ..ألجيالالعريب ونقل تراثه النفيس إىل ا
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ومثة أوراق أخرى تناولت صلة البالغة بالنقد عبر تلك املسرية الطويلة اليت   
تواشجت فيها العرى بينهما أيام كان الشاعر العريب نافذ البصرية واسع اإلملام جيمع بني 

والنحاة وغريهم من علماء اإلبداع والنقد ، مث ما لبثت البالغة أن تأثرت بآراء اللغويني 
، حىت غدت تنهل من تلك الروافد كلّها إىل أن استقامت علماً وفناً له أصوله املعاين

  ..وقواعده ، فأصبحت بعد ذلك مصدراً هلذه العلوم والفنون

ومثة حمور مهم من حماور املؤمتر يتمثل يف البالغة املقارنة ، أجرى فيه بعض   
مبيناً سنة التأثري والتأثر ، ومبدياً  الباحثني دراسة مقارنة بني بالغة العرب وبالغة الغرب ،

ويف هذا حثّ للدارسني . فضل اللسان العريب ومتيزه ، وما له من الريادة والسبق 
واستنهاض هلمم الباحثني بغية تكثيف الدراسات اليت تبين ثراء الدرس البالغي العريب 

وخصوبته وما ينفرد به من الكنوز اليت مل تكتشف بعد..  

حماور املؤمتر نطالع جانباً آخر جديراً بالوقوف عنده ، أال وهو عالقة البالغة ومن       
العربية بالنظريات املعاصرة ، اللغوية منها والنقدية ، كاللسانيات واألسلوبيات 
والسيميائيات والتداوليات وعلم النص ، وغريها من النظريات اللسانية والنقدية اليت تأخذ 

 –عمليا  –منها بطرف ، بل إنّ كل هذه النظريات تستمد مادا  البالغة العربية من كل
غري أنّ الباحث احلصيف العارف . من بالغة العرب ، ورمبا كان االختالف يف املنهج 

بآليات التأسيس والتأصيل يدرك مواطن هذا التأثري ويترمجها إثباتاً لثراء الدرس البالغي 
 إجيابية حديثة دف إىل تطويره واستدرار كوامنهالعريب واحلاجة إىل قراءته قراءةً 

  ..واستكشاف أسراره

اد االستمتاع بوقع إنّ البالغة العربية بادية مجالياا يف آي الذّكْر احلكيم ملن أر  
األغراض، وحسن العبارة وبالغة اإلشارة ، مع جودة النظم وتناسق  األلفاظ وبلوغ

، وجب أن ندرك ما هلذا اللسان العريب املبني وعلى هذا.. التراكيب وروعة األساليب
وتفرد يقتضي من كل باحث منصف أن يكون عايل اهلمة  اختار اهللا بالغته، من متيزالذي 
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وهذا ما ملسناه يف األعمال املقدمة إىل .. لريتقي بسمو اهلدف وشرف العمل إىل القمة
ترقية اللسان العريب من خالل البحث يف املؤمتر من باحثني جادين مجعوا بني نية صادقة يف 

كما اتسمت أعماهلم ..سان ، إال وهو البالغة العربيةأحسن فن تتجلّى فيه مجاليات هذا الل
شاء اهللا أن تلتقي  وقد.. باملوضوعية واإلنصاف ومتيزت حبوثهم باجلدية من غري إجحاف

لثام ، لتميط العلى موعد، كأمنا كانت وترتيبتناغم عجيب وانسجام يف هذه األعمال 
، فتقدم بذلك  رض املوضوعات بطريقة ماتعة شائقة، وتععن كثري من القضايا العالقة

نظمه  عجائب واستكشافأغواره سبر خدمة كبرية للّسان العريب بتجلية كوامنه و
  .. وأسراره

نشر  إمكانية، ونئ أصحاب البحوث اليت حظيت بالنشر ، آسفني على عدم هذا       
.. لعل ذلك راجع إىل أسباب تقنية بعض املواضيع القيمة اليت مل تصلنا سوى ملخصاا

  .. كما نئ القراء والدارسني وطالّب العلم على أن أُتيحت هلم فرصة االستفادة منها

، وهي حبوث أصحااإا جلهود قيمة تعكس عمق التفكري ورسوخ القدم لدى 
التقدير، تلك اليت جادت ا عقول فريق متميز من الباحثني  جديدة ومفيدة جديرة بكل

فما أحسن ما .. الذين تشهد هلم أعماهلم ومواقعهم العلمية بطول الباع وحسن اإلبداع 
  .. وهذا كلّه مما يشيد هلم فخراً ، ويبقى هلم ذخراً. تفتقت عنه قرائحهم وخميالم

ني األفاضل على ما قدموا هلذا املؤمتر وختاماً ، ال يسعنا إالّ أن نشكر كل الباحث
امليمون من خري اجلهود  ذاكرين غريم على الضاد وفضلهم املشهود ، خدمة للعربية اليت 

      .هي لسان األمة وعنواا هويتها وترمجاا ومرآا اليت تعكس صورا الناصعة 

   ..واهللا املوفق للجميع                           

  الدكتور عبد العليم بوفاتح  /رئيس املؤمتر  : دجبـه 
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  علم املعانـي بني النحو والبالغة وتصنيفه عند القدماء واحملدثني

 -------------  

  الدكتور عبد العليم بوفاتح

  اجلزائر –جامعة األغواط   -كلية اآلداب واللغات 

 --------------  

  : ملخص 

تتناول هذه الورقةُ علم املعاين من حيث مفهومه ونشأته وتطوره وفائدته وموضوعاته   
ومباحثُه ، وتتعرض آلراء العلماء القدماء ، وتباين مذاهب احملدثني يف املوقع الذي يأخذه هذا 

شكالية ويتم يف هذا الشأن إثارة اإل. العلم بني علوم العربية، وال سيما النحو والبالغة والنقد 
ضم علم املعاين إىل النحو : أوهلما : األوىل املتعلقة بتصنيف علم املعاين املتمثلة يف مذهبين 

حلقة  -كما عهد عند علماء العربية  –اختاذه : واعتباره جزءا منه ال من البالغة ؛ وثانيهما 
كالية الثانية املتعلقة ، مع ما له من صلة عندهم مبجال النقد ؛ مث اإلش.وصل بني النحو والبالغة 

، وما هلا من مزايا وما عليها من مآخذ ، مع  السكاكيبتصنيف مباحث علم املعاين لدى 
وخيلص البحث إىل عدة نتائج إثر عرض كل إشكالية .. التطرق إىل تصنيف الباحث ورايه

  ..ومناقشتها ، مع تقدمي الرأي الراجح يف ذلك كلّه 

  :تعريف علم املعانـي 

تتبع خواص تراكيب الكالم " علم املعاين بأنه) هـ 626ت (  لسكاكيايعرف 
يف اإلفادة وما يتصل ا من االستحسان وغريه ليحترز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق 



 اجلزائر  –  األغواط جامعة  –  حمكمة أكادميية فصلية دولية جملـة:  الباحث

   20 ص /..........خاص باملؤمتر الدويل يف البالغة العربية:  2014أفريل /   15العدد 
 

له ) هـ739ت (القزويينوقريب منه تعريف ) 1."(الكالم على ما يقتضي احلال ذكره
  ) 2(." اليت ا يطابق مقتضى احلال علم يعرف به أحوال اللفظ العريب" على أنه 

( أنه تناول فيه التراكيب واجلمل، وأشار إىل اإلفادة  السكاكيواملالحظ على تعريف 
وهذا جانب ) أي أداء املعاىن اليت ا يتحقق الفهم واإلفهام اللذين أشار غليهما اجلاحظ سلفاً 

حنوي مبفهوم البالغيني للنحو، ثـم ذكر ما يتصل بذلك من االستحسان وغريه، وهذا جانب 
اعاة هذين اجلانبين، أال وهو االحتراز عن اخلطأ يف تطبيق مث ذكر الداعي إىل مر. بالغي فـني

 –ومعىن ذلك أنّ الدراسة النحوية تشترك مع الدراسة البالغية . الكالم على مقتضى احلال
من أجل أداء الكالم وفق ما تقتضيـه حال  –ويظهر هذا االشتراك من خالل علم املعانـي 

يتمثل يف مراعاة األحكام والقواعد ) حنوي ( ستوى أولويف هذا انتقال بالكالم من م.. املخاطَب
يتمثل يف مقاصد الكالم وأغراضه الكامنة، حبيث يتوخى يف ) بالغي ( النحوية إىل مستوى ثان 

اخلطاب جانب التأثري يف املتلقي ، وهذا ال يتأتى على أحسن حال إالّ إذا اشتمل الكالم على 
يف حسن صياغة املعاين وبراعة التعبري عن األفكار واألغراض يف  األدوات الفنية هلذا التأثري متمثلةً

  .صورة بديعة تستهوي املتلقي حبسن الوقع وعميق األثر يف النفس 

يف تعريفه لعلْم املعانـي كان يراعي اجلانب  السكاكيومن هذا نستخلص أن 
زويين الشاملة النحوي واجلانب البالغي معاً ، وهو يف رأينا أفضل  وأدلّ من عبارة الق

عبارة " وهذا على عكس ما يرى بعضهم من أنّ . ألحوال اللفظ من غري توضيح
اليت متيزت ببعض الطول وإنْ  السكاكيأوجز لفظاً وأمجع حداً من عبارة  القزوينـي

  )3(.." كانت قد أوفت بالغرض

ده من املعاين، وما بني التراكيب وما تفي: فاملالحظ إذاً هو التركيز على جانبين، أوهلما        
احلرص على أن تكون هذه التراكيب مطابقة ملا تقتضيه حال : وثانيهما. هذه املعاين من التفاضل

                                                        
   70ص: مفتاح العلوم: السكاكي -1
  9ص: اإليضاح: القزوينـي   -2
 322ص). م 1996( مصر  –دار املعرفة اجلامعية : البالغة العربية: سعد سليمان محودة/ د  -3
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الزيادة عليه أو  وقد بقي البالغيون حمافظني على هذا التعريف مع شيء يسري من. املخاطَب
الم العريب اليت ا أصول يعرف ا أحوال الك" وبقي علم املعاين عندهم هو. النقصان منه

  ) 4."(يكون مطابقاً ملقتضى احلال، حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق له

تعريفاً لعلم املعاين قريباً مما جاء يف املفتاح ] هـ 743ت [  الطيـيبوجند لدى 
. هو تتبع خواص التراكيب يف اإلفادة تفادياً عن اخلطأ يف التطبيق: " واإليضاح يوضحه بقوله 

ما يسبق منه  :ما صدر عن البليغ لنـزول غريه منـزلة النعيق؛ وباخلواص: التراكيبوأعين ب
تفهيم : على الفهم كنفي الشك أو رد اإلنكار أو جمرد اإلخبار أو غريها؛ وباإلفادة

كحفظت القرآن، مل : وهو علمه علمك به : كزيد قائم، أو الزمه:املخاطَب إما احلكْم
  )5."(الكالم على ما يقتضيه املقام إيراد: وبالتطبيق..حفظه

ألنه يبحث يف معاين األلفاظ املفردة على مستوى ) علم املعىن ( ومثـة ما يسمى 
املعجميات وما إليها  على حني يوسع آخرون دائرة اختصاصه، حبيث يقوم بالنظر يف معاين 

دراسة وأوسع جماالً وعلى هذا يكون أمشل ) 6. (املفردات واجلمل والعبارات مجيعا دون تفريق
  .من حيث كونه يتناول كل ما من شأنه أن يتطرق إىل املعىن

  : تصنيف السكاكي ملباحث علم املعاين 

قد وسع مباحث علم املعاين وموضوعاته، ليشمل النحو  اجلرجاينإذا كان 
إمنا و) علم املعاين ( والبالغة، وأبدع يف التأليف بني العلْمين، فإنه مل يستعمل مصطلح 

من بعده يف الكشاف، عندما جعله شرطاً إىل جانب علم  الزخمشريكان ذلك من ابتكار 

                                                        
 -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع :السيد أمحد اهلامشي  -4

  39ص) م 2000/ هـ 1421( لبنان  –بريوت 
حتقيـق الدكتور توفيق الفيـل، وعبد اللطيـف لطـف اهللا : التبـيان فـي البـيان: الطيـيب   -5
   35ص) م 1986(  1ط/
  .وما بعدها 12ص.ةدراسات يف علم اللغ: كمال بشر/ د -6
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فكان ، على الرغم من كل ما قيل يف  السكاكيأما . البيان يف التصدي لتفسري القرآن
منهجه، صاحب الفضل يف تبيـني املفهوم البالغي هلذا العلْم، وبيان جماالت دراسته؛ وإن 

بتصنيفه الذي مل  السكاكي إذ متيز. قبله اجلرجاينك النهج الذي سلكه مل حيافظ على ذل
 . يعرف تغيرياً من بعده

يف تصنيف مباحث علم املعاين يحسن بنا أن  السكاكيوقبل الكالم عن عمل 
نورد هذا التصنيف والتقسيم الذي ارتضاه صاحب املفتاح واستقر عليه، مث تبعه البالغيون 

ني وال مغيرين، إىل يوم الناس هذا، اللّهم إالّ ما أبدوه من املالحظات، أو من بعده ال مبدل
ما وجهه بعضهم من النقد أليب يعقوب، على ما يف هذا التصنيف من التقصري والتعقيد مبا 
له من طابع منطقي عطّل مسرية تطور البالغة العربية اليت كان قد بدأها من سبقوه على 

ج الذوق والفن .الكالم عنه جيعل مباحث علم املعاين يف مثانية و هذا التصنيف الذي نود
  :  أبواب، على النحو األيت

أحوال اإلسناد اخلربي ؛ أحوال املسند إليه ؛ أحوال املسند ؛ أحوال متعلقات 
  .الفعل ؛ القصر ؛ اإلنشاء ؛ الفصل والوصـل ؛ اإلجياز واإلطناب واملساواة 

يف تقسيـم البالغة إىل ثالثة علوم، وارتضاه  السكاكيهذا املنهج الذي سلكه 
البالغيون من بعده ووصلـتنا البالغة على منواله، قد سجل عليه الباحثون والدارسون 

عدة مآخذَ ، إذْ كثرت لديه األقسام والفروع مبا يذْهب على  -كما ذكرنا آنفاً –احملدثون 
كما أنه قد فصل هذه .. فـناً ذا طابعٍ مجايلّ ذوقـيالقارئ متعة البالغة العربية باعتبارها 

وقد غلب .. العلوم بعضها عن البعض، على الرغم مـما بينـها من التداخل والتقاطع
االجتاه العقلي املنطقي  الذي طغى على مذهب الفن والذوق  السكاكي على منهج

  ..  واإلبداع واالبتكار يف زمانه

" ملباحث علم املعاين، إذْ إنه   قد أفسد يف تصنيفهالسكاكي ويقدر بعضهم أنّ 
لـم ينجح يف هذا التقسيم الذي بناه على املنطق فحصر به موضوعات املعـاين حصراً 
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مـزق فيه أوصاهلا متزيقاً أفقدها كلّ روح، وباعد بينها وبني ما يتطلبه الفن األديب الذي 
قسم ..على علم املنطق ومقاييسه العقلية على الذوق ال –أول ما يعتمد  –ينبغي أن يعتمد 

وعلى هذا األساس ذكر  –املسند إليه واملسند  –مباحث املعاين حسب ركين اجلملة 
وقد فعل هذا يف املوضوعات . يف املسند إليه مرة، ويف املسند تارة أخرى –مثالً  –التقدمي 

وكان من الدقة أن . ااألخرى كالتأخري، واحلذف والذِّكْر، والتعريف والتنكري وغريه
يبحث كل موضوع وحده، فيتكلم على التقدمي والتأخري يف فصل واحد، والذّكْر واحلذف 

وبذلك جتمع أوصال املوضوع الواحد . يف فصل آخر، والتعريف والتنكري يف فصل ثالث
أما أن يوزع أقسام املوضوع الواحد هذا التوزيع . يف حبث يستويف أجزاَءه وجيمع شتاته

ي ال مربر له، ويذْكر عنه يف كل باب نتـفاً يسـريةً ال تفيد الدارس والناقد شيئاً، الذ
يف  السكاكيوإنّ مقارنة بسيطة بني ما كتبه ." فهذا ما ال ميكن األخذ به واالعتماد عليه
لتوضح مدى  بن األثريأو ضياء الدين  اجلرجاينهذه املوضوعات وما كتبه عبد القاهر 

أو ) دالئل اإلعجاز ( فبعد أن كنا نقرأ يف . ذه املباحث واجلور عليهاه السكاكيإفساد 
موضوعات فيها ذوق ومتعة، وفيها ري للقارئ لـما اشتملت عليه من ) املثل السائر(يف 

تفصيل وحتليل ومن مجع ألجزاء املوضوع الواحد مجعاً خيرج الدارس منه بنتيجة وفكرة 
موضوعات فرقت أجزاؤها وتناثرت ) مفتاح العلوم(يف واضحة، بعد هذا كلّه ترانا نقرأ 

وكانت .. أوصاهلا يف عدة أبواب ال خيرج الدارس منها إالّ بصور حائلة وقواعد جامدة
وذلك . أنْ بتـر املوضوعات وشوه معاملها وما فيها من رونقالسكاكي نتيجة عمل 

وكثرياً ما جند عنده . فيه بإحالة القارئ إىل فـن آخر ليجد تكملة املوضوع الذي يقرأ
وأما احلالة اليت تقتضي تأخريه عن املسند فهي إذا اشتمل على وجه من : ( هذه العبارة

  )7." (وغريها من العبارات) وجوه التقدمي كما سترد عليك يف الفن الثالث

يف تقسيمه  السكاكيولكن على الرغم مما يوجد من املآخذ على منهج 
وقد شهد . قام بعملٍ عظيمٍ السكاكيملوضوعات البالغة فإنّ من اإلنصاف االعتراف بأنّ 
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ومل . له بذلك علماء البالغة األفذاذ الذين انكبوا على مفتاحه شرحاً وتوضيحاً وتوسيعاً
 نرهم ردوا عليه هذا املنهج أو رموه فيه بالتقصري أو بإفساد البالغة ومتزيقها وتقطيع

مع أنّ هؤالء كانوا على علْم ودراية مبنهج عبد القاهر اجلرجاين وابن سنان وابن .. أوصاهلا
مل يقبلوا على عمل من أعمال هؤالء البالغيني  -مع ذلك -ولكنهم . وغريهم.. األثري

  ..السكاكيبالشرح واإليضاح والدراسة والتعليق إقباهلم على مفتاح 

فهذا ياقوت احلموي يصفه بأنه . خون لعلوم العربيةولقد أثىن عليه العلماء واملؤر
عالّمة وإمام يف العربية واملعاين والبيان واألدب والعروض والشعر، وأنه مكني يف علم 

  )8.. (الكالم ويف الفقـه، وأنه متفنن يف علوم شتى

عرف بانتشار املنطق الذي امتد تأثريه إىل البالغة كما  السكاكيمثّ إنّ عصر 
وال خيفَى أنّ مسرية التطور العلْمي تقتضي مسايرة العصر .. إىل سائر العلوم األخرى امتد

إالّ أن يطبع أعماله بطابع  –واحلال هذه  –السكاكي من فما كان.. بكل خصوصياته
السكاكي وعلى هذا، فإنّ فضل .. عصره وبيئته، ليس اختياراً، ولكنها سنة التأثري والتأثر

جيمع يف مفتاحه موضوعات البالغة والنحو والصرف والعروض  غير خاف، إذْ نراه
وقد استطاع أن يفرض على الكتب اليت تلته أن تتعلّق باملفتاح وتصوغ من مادته . والقوايف

خري وشاح، وألزمها أن تسري على جه فال حتيد عنه، ملا متيز به من التنظيم املنهجي 
فتلك كلها مزايا حازها املفتاح وبقي . قبل ذلكوالتبويب والترتيب، وهو ما كان مفتقدا 

حمافظاً عليها إىل هذا العصر الذي تطورت فيه البحوث والدراسات البالغية وغريها، وال 
راسخاً شاخماً يضاهي ما توصل إليه  –كغريه من أعمال القدماء –السكاكييزال عمل 

  .. فالدرس احلديث ملن يرى بعني اإلنصاف من غري إفراط وال إجحا

يف مباحث علم املعاين هو أنه قد وقع  السكاكيغير أنّ ما يالحظ على منهج 
لديه تداخل يف املوضوعات، واضطر إىل تكرار بعضها، ومعاجلة املبحث الواحد أحياناً 
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فاخللل .. أكثر من مرة حبيث خيرج منه إىل مبحث آخر، مث ال يلبث أن يعود إليه من جديد
، من حيث تصنيف املباحث السكاكين فـي املنهج الذي سلكه إذاً ال يعدو أنْ يكو

بل إنّ هذا .. وترتيبها من جهة، ومن حيث كثرةُ تقسيمهـا وتفريعها من جهة أخرى
يكون من  –مثالً  –فالكالم عن املسند . التداخل يكون أمراً حتمـياً يف بعض املباحث

والتقدمي .. نكريه تارة أخرىحيث تقدميه تارة ومن حيث حذفُه تارةً، ومن حيث ت
فال سبيل إذاً إىل جتنب هذا . واحلذف والتنكري مباحث مستقلّ كل منها عن اآلخر

فإما أن يتم تناول موضوع اإلسناد ضمن . التداخل إذا أريد التطرق إىل هذه اجلوانب كلّها
من موضوع املوضوعات األخرى اليت ذكرناها، وإما أن  يتم تناول هذه املوضوعات ض

تكرار موضوعات التقدمي والتأخري والتعريف والتنكري  السكاكيأي أنـه إذا جتنب . اإلسناد
من تكرار هذه  مل يسلَم من تكرار آخر هو تكرار املسند واملسند إليه، بدالً.. واحلذف والذّكْر

  . حمالةفالتكرار إذاً واقع ال .. إذْ يكون الكالم عنهما يف كل باب منها. املوضوعات

هلذه املباحث يف جوهرها، وما أثاره من قضايا حوهلا يف  السكاكيوأما اختيار  
كلّ الفنون فذلك عملٌ حري بأنْ  يشهد لصاحبه بغزارة العلْم وكثرة الفضل على العربية 

فليس مثة من أحد قبله تبلورت لديه هذه العلوم واستقرت مصطلحاا . وطول الباع فيها
ابن األثري و اجلرجاينو كاخلفاجيعلى الرغم من تداوهلا باستفاضة لدى سابقيه  عنده،

  .وغريهم من الذين أفاضوا فيها. والفخر الرازيالزخمشري و

  ) :بني النحو والبالغة ( تصنيف احملدثني لعلم املعانـي 

ملباحث علم املعاين مل يعرف  السكاكيسبق أن ذكرنا أنّ التصنيف الذي أتى به 
غري أنّ الذي جنده عند بعض . تغيرياً لدى البالغيني الذين جاؤوا من بعده، إىل اليوم

احملدثني هو تغيري من نوع آخر، يتمثل يف الدعوة إىل جتريد البالغة من علم املعاين، وجعله 
كانوا على دراية وهذا ما مل نعهده لدى القدماء من النحاة الذين . قسماً من النحو

مبوضوعاته، وما هلا من صلة باألبواب النحوية، بل إم قد تناولوها بالدراسة من الوجهة 
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النحوية، ولكنهم مل يعملوا على جتريد البالغة العربية من أبرز دعامة تقوم عليها، أال وهي 
يني كذلك تطرقوا كما أننا جند البالغ. قضايا التراكيب اليت يتناوهلا علم املعاين بالدراسة

ملوضوعات علم املعاين على طريقتهم املتمثلة يف النظر يف شأن التراكيب واألساليب، وما 
  .تنطوي عليه من املعاين واألغراض

فإذا كان القدماء قد حبثوا باستفاضة يف قضايا علم املعاين، ونظروا إليها من 
غية، من غري أن يكون لديهم ما وجهات متعددة، من أبرزها الوجهة النحوية والوجهة البال

يدعو إىل اعتبار علم املعاين جزءاً من النحو أو فرعاً من فروع البالغة، فذلك ألن النحاة 
منهم كانوا بالغيني، والبالغيني كانوا حناة؛ كما أم مل يكونوا نزاعني إىل االختالف يف 

ما كان اهتمامهم مناهج البحث والدراسة، ومل يكن مهّهم حتديد املصطلحات بقدر 
  ..بالقضايا يف جوهرها وكنهها

أما وقد آل مرياث العلْم والفكر إىل أجيال العصر احلديث، فإنهم قد ابتعدوا يف         
كثري من األحيان عن جوهر العلوم ، وأخذوا حيومون حوهلا من غري أن يصيبوا منها 

فقد انقسم . خلّفه األوائل  نصيباً وافراً، بالنظر إىل حجم ذلك املرياث الضخم الذي
احملدثون فرقاً ومذاهب ، واختلفوا يف اآلراء واملناهج، وانساقوا وراء ظاهر املفاهيم، 
وأمهلوا حقيقة العلْوم ومتسكوا مبصطلحاا،وكثرت ختصصام فتشعبت بذلك أنظارهم 

  . وتشتتت أفكارهم

فمهنم من يدعو إىل : ثالثة  ففيما يتعلق بعلم املعاين جند احملدثني يتجهون اجتاهات
ضم علم املعاين إىل النحو، على أنه جزء ال ينفصل عنه بطبيعته، ألنّ املباحث اليت يتناوهلا 
هي مباحث حنوية خالصة، وهذا الفريق ميثله النحاة؛ ومنهم من يسلك علم املعاين يف علوم 

نذ عهد السكاكي ومن البالغة باعتباره فرعاً من فروعها، وذلك وفق التصنيف الشائع م
اقتفى أثره إىل اليوم، وهذا الفريق ميثله حناة وبالغيون؛ ومنهم من يرى أنّ النحو والبالغة 
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علمان متكامالن، ويتجلى تكاملهما أكثر من خالل علم املعاين، إذْ ال سبيل إىل فصل 
  .أحدمها عن اآلخر

عاين بضمه إىل النحو فمن الذين بالغوا يف الدعوة إىل جتريد البالغة من علم امل
الدكتور إبراهيم مصطفى الذي اتهم النحاة بالتقصري يف أحباثهم النحوية، واتهم بعضهم 
اآلخر بالسطو على فكرة عبد القاهر اجلرجاين يف النظْم ليجعلوا منها أصالً من أصول 

حباثهم النحوية مجهور النحاة مل يزيدوا به يف أ" إذْ يرى أنّ ) علم املعاين ( البالغة، مسوه 
بياناً  عبد القاهرحرفاً، وال اهتدوا منه بشيء، وآخرون منهم أخذوا األمثلة اليت ضرا 

علم املعاين، وفصلوه : لرأيه، وتأييداً ملذهبه، وجعلوها أصول علم من علوم البالغة مسوه
أا عن النحو فصالً أزهق روح الفكرة، وذهب بنورها؛ وقد كان أبو بكر يبدي ويعيد يف 

  )9.." (وبتروا االسم هذا البتر املضلّل) املعاين ( معاين النحو، فسموا علمهم 

يرى أنّ علم املعاين من صميم الدراسة النحوية، وأنّ  إبراهيم مصطفىفالدكتور 
اليت ) معاين النحو ( وجوده ضمن علوم البالغة ضرب من التضليل، ذلك أنه يرى أنّ 

( يت أخذها أهل البالغة، ومسوها علم املعاين حبذف كلمة عناها اجلرجاين هي نفسها ال
  . ليتأتى هلم إخراج هذا الفرع من النحو وضمه إىل البالغة) النحو 

لكن اجلرجاين مل ينكر على النحاة أو البالغيني الذين سبقوه منهجهم الذي 
، إىل جينابن و سيبويهو اخلليلسلكوه، ومل يؤاخذهم عليه، بل لقد كان معجباً مبنهج 

حد أنه تأثر م وهو يصوغ نظرية النظم اليت تعىن بالتراكيب ودالالا وما يكتنفها  من 
ويف تآليفه هذه ما . بل لقد كانت تآليفه النحوية على مست هؤالء السابقني له.. أسرار

وقد تناول موضوع املعاين النحوية يف دالئل . يتصل بالنحو، وفيها ما يتصل بالبالغة
از، وهو كتاب بالغي حنوي يف املقام األول وأما الدافع إليه فهو البحث يف قضايا اإلعج

  .اإلعجاز وأسراره
                                                        

  19ص) م 1937( مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر  –إحياء النحو : إبراهيم مصطفى/ د -9



 اجلزائر  –  األغواط جامعة  –  حمكمة أكادميية فصلية دولية جملـة:  الباحث

   28 ص /..........خاص باملؤمتر الدويل يف البالغة العربية:  2014أفريل /   15العدد 
 

وكذلك من الذين دعوا إىل ضم علم املعاين إىل النحو، الدكتور متام حسان الذي جيعل     
كية صناعة أنّ البالغة السكّا" علم املعاين من النحو، ولكنه يعين حنو التراكيب، إذْ يصرح 

بل إنّ علم املعاين يعد من النحو، ولكنه ليس حنو اجلملة املفردة، بل حنو النص . كصناعة النحو
  ) 10( ."عن ذلك قبل أن تصبح البالغة صناعة اجلرجاينوقد أبان عبد القاهر . املتصل

ت تداخل علم املعاين مع البالغة، من خالل بعض املوضوعا متام حسانويبين الدكتور     
اليت يشملها كاإلسناد، واخلطاب باجلملة االمسية والفعلية، واألساليب كالشرط واالستفهام 

غري أنه يشري بعد ذلك إىل ما هنالك من متايز بني النحو وبني .. والنفي والقصر وغريها
البالغة اليت ميثلها يف هذا الشأن علم املعاين، فريى أنّ البالغة تتجاوز النحو إىل اجلوانب 

  .. لذوقية النفسية اليت ال يصل إليها النحو، وال ميكن إخضاعها لقواعده وضوابطه وقوانينها

 اجلرجاينينطلق فيه من مذهب عبد القاهر  متام حسانوجند رأياً آخر للدكتور 
يف نظرية النظم ليجعل علم املعاين ضرباً من الدراسة النحوية، لكن ليس على طريقة 

ملفردات واألدوات، وإمنا على طريقة البالغيني الذين عنوا بدراسة النحويني الذين عنوا با
وعلى هذا فهو يدعو إىل ضم علم املعاين إىل النحو، بل يراه قمة .. التراكيب واألساليب

الدراسة النحوية ، ذلك أنّ علم املعاين عنده ألصق بالنحو منه بالبالغة والنقد األديب، إذ 
أحوج ما يكون إىل أن يدعي لنفسه هذا القسم من أقسام البالغة إن النحو العريب : " يقول

الذي يسمى علم املعاين، حىت إنه ليحسن يف رأيي أن يكون علم املعاين قمةَ الدراسة 
ولكن هذا الطابع الذي اتسم به علم املعاين من ... النحوية أو فلسفتها إنْ صح هذا التعبري

علْم حنوا من النحو وصيره كالنحو صنعةً مضبوطة ال منهجا بني علوم البالغة جعل هذا ال
  )11." (ذوقيا للنقد األديب

                                                        
  344ص )  1981( 1ط – دار الثقافة بالدار البيضاء  –األصول : متام حسان/ د -10
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علم املعاين هو قمة " من أنّ  متام حسانواستحسن بعضهم مسلك الدكتور 
الدراسة النحوية ألنّ هذا العلم هو الوسيلة للولوج يف مسارب التركيب، والغوص على 
أسرار النظم، واستبطان كنه الكالم، والوقوف على ما بني وجوه تآليفه من فروق داللية 

 إليه، ومزجه به، إنّ أمر النحو ال يستقيم إالّ بضم علم املعاين: وهلذا ميكن القول. دقيقة
ليكون النحو جدبرا باإليانة عن املعاين الوظيفية للمفردات واجلمل، وفق منهج مطّرد قائم 

واحلق أنّ بني العلْمين حلمة ال تنفصم، ومن الظلم للنحو أالّ .. على ربط املبىن باملعىن
. ه ولطائفهيستعيد ما سلب منه من دراسة املعاين الوظيفية للتركيب، والكشف عن أسرار

وهلذا فإن املرجو أن . وال أظن أنّ دعوةً إىل إلغاء علم املعاين تكفي إلعادته إىل علم النحو
يعمد دارسو النحو إىل االنكباب على علم املعاين واالعتماد عليه يف بناء البحث النحوي، 

ح جماالً وال شك أنه سيفس. واختاذه سبيال إىل حتديد املعاين الوظيفية للمفردات واجلمل
رحباً إلضافة نسغ هام إىل النحو يبث فيه احلياة، ويقربه من النفوس، ويزيح عنه غشاوات 

  )12." (األقيسة الفلسفية اجلامدة اليت حجبت نوره عن األجيال أمدا طويالً

غري أنا ال نلمس فائدة من الدعوة إىل حذف علم املعاين من البالغة عند ضمه إىل 
جوده ضمن علوم البالغة ظلماً للنحو وأنه مما يعرقل مسرية تطوره ؟ النحو، وكيف يعترب و

ودراسة . فكما ال ميكن أن ننكر صلة علم املعاين بالنحو ال ميكن أن ننكر صلته بالبالغة
النحو للتراكيب ومعانيها ودالالا مطلب لكل من عرف حقيقة النحو، غري أن ذلك ال 

غة من طليعة علومها، فهل تقوم الدراسة البالغية يقتضي أن يكون على حساب جتريد البال
على غري املعاين؟ وأنى ستتحقق هذه الدراسة إن مل تكن ضمن علم املعاين ؟ إنّ البالغة 

ستطالب باستعادة ما سلب منها ، ألن  -يف حال جتريدها من علم املعاين –كذلك
يكمن فيها من األغراض استجالء معاين التراكيب ودالالا ، واكتشاف أسرارها، وما 

  ..واملقاصد ال يكون إالّ يف إطار علم املعاين ،  كما هو معهود
                                                        

  -جامعة دمشق -رسالة دكتوراه من كلية اآلداب  –اجلملة بني النحو واملعاين : حممد طاهر احلمصي  -12
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 –هذا، وقد قلّل بعض الباحثني من أمهّية فكرة ضم علم املعاين إىل النحو، ألا 
طائفة من املعاين العامة اليت يسموا " تركز على  – متام حسانكما هي عند الدكتور 

  . وال تراعي كلّ أمناط التراكيب وأشكاهلا) . 13.." (يبمعاين اجلمل واألسال

كما فعل البالغيون واملشتغلون  –قد حصر هذه املعاين متام حسانوكان الدكتور         
: ويف اإلنشائية بأنواعها الثالثة) إثبات، نفي، تأكيد : ( يف اجلملة اخلربية  –باملعاين
امتناع، : ( ؛ والشرطية )، ترج، دعاء، نداء استفهام، أمر، عرض، ختصيص، متن: ( الطلبية
  )14. (قَسم، التزام، تعجب، مدح أو ذم، إخالة، صوت: ( ؛ واإلفصاحية ) إمكان 

متام وقد اهتم الدكتور . فهذا االهتمام منصب على اجلملة من الناحية البالغية
ىن الداليل يف الفصل غري أنّ االهتمام املنصب على املع" باملعىن الداليل فيها  حسان

معناها ومبناها، قد شغل مؤلفه عن تركيب : املخصص للنظام النحوي يف كتاب العربية 
فلم يقدم معلومات واضحة عن مبانيها وأشكاهلا  –رغم أمهيته األساسية  –اجلملة 

)  15." (ليس للنحو إالّ ما يقدمه له الصرف وعلم الصوتيات" اهلندسية، ألنه يرى أنه 
مل يأخذ العربية بالوصف من جديد، ومل جيمع لنفسه " عيبه يف كل الكتاب أنه فكان 

نصوصاً خيتربها وجيردها، بل أراد أن يتالىف نقص التراث بالتراث نفسه، فاستعان بعلم 
املعاين، فإذا بالتركيب عنده ينحصر يف اإلنشاء واخلرب وما تفرع عنهما، وهذا قليل يف 

  )16." (دراسة التراكيب

                                                        
) اللغة العربية معناها ومبناها : ( واملعىن من خالل كتاب متام حسانالنظام اللغوي بني الشكل   -13

  215ص
  .244ص: اللغة العربية معناها ومبناها: متام حسان. د -14
من سنة  1طبع يف الثالثي(  336 – 335ص:  موضة أم ضرورة: حتديث النحو العريب: أمحد خالد  -15
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اللغة ( غوي بني الشكل واملعىن من خالل كتاب متام حسان النظام الل: حممد صالح الدين الشريف -16
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يف هذا االجتاه من ضم  إبراهيم مصطفىن أبرز احملدثني الذين تبعوا الدكتور وم
الذي تكلم عن  املخزومي مهديعلم املعاين إىل الدراسة النحوية نذكر تلميذه الدكتور 

العالقة بني العلْمني، بل لقد بالغ يف توحيدمها جبعل الصحة اللغوية والنحوية مرادفة 
والذي أزعمه هو أنّ اجلملة الصحيحة لغويا وحنويا هي : " للفصاحة يف الكالم، بقوله 

اجلملة الفصيحة عند أهل املعاين ال فرق بني هذه وتلك ألنّ الشرط الذي أُخذَ به يف 
فصاحة اجلملة يؤخذ به يف صحتها، و أنّ اجلملة إذا كانت خاضعة لقواعد النحو 

ة، وهي مطابقتها ملتطلّبات والصرف تبقى مع ذلك تفتقر إىل أهم مقومات الصح
  )17" (املناسبات، ومقتضيات األحوال، فالدراسة إذن واحدة واملوضوع واحد

وحنن ال ننكر : " .. هذا الرأي، بقوله  عبد الفتاح الشنيورد عليه الدكتور 
عليه ذلك، فإذا راعى املتكلم حال املخاطب كان الكالم صحيحاً بليغاً، لكن إذا مل يراع 

فبماذا نصف عبارته ) احلرارة شديدة : ( لك بأن قال املتكلم للمخاطب املنكراملتكلم ذ
تلك ؟ أما من جهة البالغة فالعبارة غري بليغة، ألا أغفلت حال املخاطب، إذ الواجب أن 

أما من جهة النحو فالعبارة صحيحة، وما أغفل من . تؤكَّذ العبارة له مراعاة لإلنكار عنده
فشرط مطابقة الكالم ملقتضى احلال، ومراعاة . خاطب ال يؤثر يف صحتهامراعاة حال امل

فلماذا . حال املخاطبني، هو شرط يف البالغة فقط، وليس شرطا يف صحة العبارة يف النحو
جهد الدكتور نفسه حىت يقحم على النحو ما للبالغة، ويدخل شرطاً على النحو ليس 

أما ما يزعمه من أنّ اجلملة الصحيحة لغوياً ..  مشروطاً فيه، ومل يقل به أحد املتخصصني؟
وحنوياً هي اجلملة الفصيحة، ال فرق بني هذه وتلك، فذلك مرفوض مبا عرفناه من 
مقدمات البالغة عند اخلطيب، ومما أثر من كالم العرب، ومن الشعراء الذين حيتج 

                                                        
الطبعة /  بريوت  -منشورات املكتبة العصرية /نقد و توجيه : يف النحو العريب : مهدي املخزومي/ د  -17
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لصحة النحوية عدة مناذج حيث تتحقق ا عبد الفتاحوقدم الدكتور ). 18..." (بشعرهم
دون الفصاحة، وأورد لذلك أمثلة مما ذكره البالغيون أثناء كالمهم عن تنافر حلروف 

  .وغريمها مما خيل بالفصاحة.. والتعقيد

لقد أصاب هذا الرأي األخري قلب احلقيقة ، إذْ ال ميلك الباحث املنصف إالّ أن 
من مبالغة  املخزومي مهدي ما أبداه الدكتور:  أوهلما: يأخذ به ، ويطمئن إليه، لسببين 

يف اعتبار الصحة النحوية والفصاحة البيانية شيئاً واحداً ، على ما بينهما من فرق جلي ؛  
ما يوجد من أمثلة كثرية ال حتصى يف الكالم العريب تفتقر إىل الفصاحة مع أا :  ثانيهماو

نبطة من استقراء كالم العرب ؟ وهل هي إالّ مث هل النحو إالّ قواعد مست.. صحيحة حنوياً
أما الفصاحة البيانية فهي نابعة .. مما توصل إليه النحاة بفكرهم واجتهادهم ؟ إا لكذلك 

  ..من السليقة والفطرة اليت مل ختضع الجتهاد أو صناعة

من الذين يسلكون علم املعاين ضمن الدراسة  عبد الفتاح الشنيوالدكتور 
فليس علينا أن : "... إذْ يقول -وما أكثرهم -اعتباره فرعا من فروع البالغةالبالغية، ب

إذا فصلوا بين نوعين ومجعوا مباحث كل ) النحاة والبالغيني ( ننكر على علماء العربية 
نوع منها على جانب، وعدوه علْماً مستقال، وذلك ألنّ هذا الصنيع أقرب إىل تنظيم 

وهل أصبح . نظام حمكَم من التناسب مينع املزج واالختالط العلوم، ووضع مسائلها يف
حقّا، النحو قد يكون يف حاجة إىل ... النحو هزيالً حىت تضم إليه البالغة لتسنده وتقويه ؟

إصالح، وإصالحه بتيسري درسه وتصفيته مما شابه من شوائب، فذلك مما يكسبه احلالوة، 
أما أن يتصور إصالحه يف ضم علم املعاين إىل  .ويضيف إليه الطالوة، وحيبب الناشئة فيه

النحو، فهذا من طرق هدمه والوسائل املهيئة لتناسيه، إذ النحويون سيصرفون حبثهم يف 
فإذا كان الغيورون . طرق اإلعجاز، وأسرار التراكيب، ويتركون وظائف النحو األساسية

                                                        
دار املريخ للنشر  –التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر:  عبد الفتاح الشني/ د/   -18
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دوا بيت القصيد فيوفروا على النحو يبتغون طريق اإلصالح فليصلحوا ذات النحو وليقص
  )  19. " (الوقت، وخيتصروا الطريق

معاين النحو، : يف شأن بتر النحاة لعبارة إبراهيم مصطفىوما قاله الدكتور 
عبد الفتاح ، يـعلّق الدكتور اجلرجاينعلم املعاين، وأم مل يسلكوا منهج : وحتويلها إىل

ف يف النحو، وإمنا ألّف يف البيان؛ واملعروف مل يؤلّ" اجلرجاين قائالً بأنّ عبد القاهر  الشني
أنّ عبد القاهر كان يسمي علم البالغة علم البيان، والرباعة، والفصاحة، والنظم، وعلى 
هذا فال يصح أن يكون املراد بعلم البيان علم النحو، إذْ إنّ لعلم البيان موضوعاته، ولعلم 

مث إنك ال : " رجاين يف شأن البيانواستدلّ على ذلك بقول اجل) 20." (النحو اختصاصاته
ترى علْماً هو أرسخ أصالً، وأبسق فرعاً، وأحلى جىن، وأعذب ورداً، وأكرم نتاجاً، وأنور 
 ،رويلفظ الد ،ويصوغ احللْي ،يسراجاً من علم البيان الذي لواله مل تر لساناً حيوك الوش

  )  21.." (وينفث السحر، ويقري الشهد

حنواً آخر وقوانني " مل يكن يريد  اجلرجاينكما رد على صاحب إحياء النحو بأنّ 
مل يتكلم عنها هؤالء، وذلك ألنه حينما يذْكر قدماء النحاة يذكرهم بالفضل والتبجيل، 
ويذْكر كتبهم منسوبة إليهم يف مقام الرضا عنهم والقبول منهم، ومل يرمهم كما رماهم 

ولو أنّ عبد القاهر يريد طريقة . اق روح النحو والتضـيق فيهرائد هذه الطائفة بإزه
جديدة يف النحو لدعا إليها، ونبه عليها، وبين خطأ طريقة السابقني، وقصورهم يف فهمه، 

يف ( العوامل املائة، واجلمل : وخباصة وأنه قد ألّف يف النحو مؤلفات قيمة وكثرية، منها
 أليب علي الفارسيوهو تلخيص لكتاب اإليضاح (  ، واإلجياز) شرح كتابه العوامل 

وقد ذهب يف كل ذلك مذاهب النحاة السابقني يف تقرير القواعد اليت يستقيم ا )...
                                                        

  238 – 237ص: التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر -19
فصل علم إىل ايته رأي املؤلف يف  227يتضمن هذا الكتاب ابتداء من ص(  236ص: املرجع نفسه  -20

  )املعاين عن النحو، ويف الرد على من دعوا إىل ضمه إليه، مع إيراد الشواهد واألمثلة
  . وما بعدها 66ص: دالئل اإلعجاز -21
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التركيب، ويسلم ا من الفساد واللحن، تاركاً فيه النظر من جهة حسن التصوير ومجال 
  )22.." (األداء إىل أصحاب االختصاص، وهم علماء البالغة

حبيث يتجلى هذا  -ن الذين يرون ضرورة التكامل بني النحو والبالغة وم 
إذْ يقول يف عالقة علم املعاين علي النجدي ناصف الدكتور  -التكامل يف علم املعاين 

فاملعين يدرس أساليب التعبري يف أحواهلا املختلفة وصورها املتعددة، مبا يكون : "  بالنحو 
إضمار، وفصل ووصل ، وما إىل ذلك، ليكشف عن فيها من ذكْر وحذف ، وإظهار و

أسرارها املصونة ، ويستخرج لطائفها املكنونة ، حىت ليصح أن يسمى بالبالغة النحوية أو 
  )  23." (بالنحو البالغي 

للتدليل على هذه العالقة  علي النجدي ناصفما أحسن ما اختاره الدكتور 
خالل علم املعاين، إذ يسمي علم املعاين بـ  احلميمة اليت تتجلّى بني النحو والبالغة من

ذلك أنّ موضوعات علم املعاين هي موضوعات ) البالغة النحوية أو النحو البالغي (
  .بالغية وحنوية يف آن واحد

البالغة " الذي أجاد وأفاد بقوله إنّ عزام الشجراوي ومن هذا الفريق أيضاً الدكتور       
هما صلة قوية محيمة، ألنّ جذور هذين العلْمين واحدة، والنحو علمان توأمان تربط بين

وأصوهلما واحدة، وأهدافهما واحدة، ومادة حبثهما واحدة، ولكن مع تسارع األيام، 
ومرور الزمن، وتطور العلْمين أصبح لكل منهما اصطالحاته واهتماماته، مع أما بقيا 

ن اآلخر، وخباصة علم البالغة الذي يكمل أحدمها اآلخر، وال ميكن ألحدمها أن يستغين ع
يتكىء على النحو، ألنّ األصل يف البالغة والفصاحة سالمة اللغة بصياغتها واشتقاقها 

                                                        
  235ص: التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر  -22
  189ص) م 1953( القاهرة  –مكتبة ضة مصر  –سيبويه إمام النحاة : علي النجدي ناصف/ د -23
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. وقضاياهوتراكيبها ونظمها ومعانيها،وهذه مجيعها من صميم علم النحو وأغراضه وأهدافه 
  )24." (لّالً وحاكماًومن مثّ يأيت دور البالغة متمماً وموضحاً ومدقّقاً، وكاشفاً وحم

وذا يثبت لدينا أنّ البالغة موصولة بالنحو، وتتضح هذه الصلة أكثر يف علم 
ارتباطا وثيقاً، فالنحو ليس جمرد قاعدة تطبق، بل يبحث يف " املعاين الذي يرتبط بالنحو

ته وإذا كان النحو ينطلق من املباين للوصول إىل غاي. معاين التركيب وأسرار حسنها وقوا
من املعاين، يف الوقت الذي يتجه فيه علم املعاين اجتاها معاكسا الجتاه النحو، فيبدأ من 

، فإنّ ذلك ال يعين )لكل مقال مقام(منطلق املعىن باحثاً عن املبىن، وهو ما قاله البالغيون 
التناقض بينهما،بل التكامل والترابط واالحتاد من أجل هدف صحة املعىن العريب 

علم معاين (شدة هذا الرابط بني علم النحو وعلم املعاين مسى البالغيون األخري ول.وجودته
ألنّ علم النحو يعد مكمالً للمعاين، وعلم املعاين يكمل النحو ).النحو العايل(أو ) النحو

بل إنّ النحو يتجاوز دراسة )25.(العريب الذي يدرس وظائف املفردات يف اجلملة العربية
سة التراكيب واألساليب، وما يترتب على البىن النحوية فيها من املعاين املفردات إىل درا

  . والدالالت املختلفة

ولقد أبدى حناة القرن الرابع اهلجري نشاطاً متميزاً بلغوا فيه رقيا ملحوظاً، إذ 
امتد نظرهم النحوي إىل تناول التراكيب العربية ودالالا، متجاوزا حدود املفردات، إذْ سار 

من خالل التوسع يف دراسة القضايا  سيبويهري من النحاة على مست األوائل من أمثال اخلليل وكث
الطموح إىل إقامة فلسفة لغوية شارك فيها النحاة أكثر من النقّاد، وانتقل النحو " اللغوية وبرز 

ة األساليب العربية، وهي خرب من جمرد مالحظة الصواب واخلطأ إىل إعطاء اخلربة بتراكيب
ومتّ كذلك لون من االنشغال بلغة الترمجة وطرح التساؤالت . اهتم ا سيبويه منذ القدم

                                                        
  18ص: الفكر البالغي عند النحويني العرب -24
 –ميدان األوبرا  -مكتبة اآلداب –النحو العريب عماد اللغة والدين : عبد اهللا أمحد جاد الكرمي / د -25

 349ص. األصول لتمام حسان: ؛ وينظر  97 – 96ص) م 2002/ هـ 1422( القاهرة /  1ط
  ..وما يليها
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) 26.." (عن مدى الدقّة، ودخل النحاة يف جدال مع املناطقة حول شرف املعىن أو اللفظ 
  .مث تطور هذا النظر النحوي القائم على العناية باملعىن لدى بعض املتأخرين من النحاة

  :وتصنيفه ملباحث علم املعانـي رأي الباحث 

إنّ الرأي الراجح عندنا هو أن ال تسلَب البالغةُ شطْراً منها ، وال يعطَى للنحو ما 
غري أنّ الثابت هو أن طبيعة علم املعاين جتعل منه حلقة وصل بني النحو . له وما ليس له 

ن الدراسة حنوية بالغية والبالغة ، على اعتبار أنهما يلتقيان ويتحدان يف مباحثه ، فتكو
فنـية جامعة بني تراكيب النحو وأساليبه من جهة ، وبني معاين البالغة ومقاصد فنوا 
من جهة أخرى، إذْ ال تنفك عن اجلانب اجلمايل والطابع الفني للتراكيب والنصوص، ألنّ 

ول معاين هذه علم املعاين يتناول حنو التراكيب واألساليب ال حنو املفردات، والنحو يتنا
ومن أجل ذلك وجب . التراكيب واألساليب وتنوع أغراض املتكلم ومقاصده من خالهلا

فهو إذاً مشترك بينهما، مكمل أحدمها . أن يتصل بالنحو، كما وجب أن يتصل بالبالغة
فال . والتغاضي عن جانبه اآلخرباآلخر، وليس من الصواب قصر النظر على أحد جانبيه 

مبالغة يف جتريده من مساته النحوية  كار ما لعلم املعاين من صلة بالبالغة، والمبالغة يف إن
بل إنه العلم الذي حيقق التكامل بني النحو والبالغة، ومن خالل هذا التكامل . التركيبية

وهذا هو السمت الذي سلكه علماء العربية . تتجلى بالغة العربية وفصاحتها ونصاعتها
  . للسان العريب ونقائه ، وذلك هو األصلاألوائل، أيام صفاء ا

أال ميكن للدرس النحوي أن يستغل علم املعاين يف الدراسة إالّ بفصله : وحنن نتساءل        
وإبعاده عن البالغة ؟ وهل ميكن اشتراك الدراسة البالغية والنحوية كلتيهما يف هذا العلْم ؟ مث 

التراكيب وفنون التعبري عن املقاصد واألغراض ؟ كيف ميكن أن نتصور البالغة خالية من ألوان 
 وأنى تغدو جمردة من أى حللها، وأمجل مظاهرها، اليت يهبها هلا علم املعاين؟

                                                        
 –دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع : دراسة األسلوب بني املعاصرة والتراث: أمحد درويش/ د -26

  78ص) م1998(مصر  –القاهرة 
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أما التصنيف املنهجي الذي نقدمه ملباحث علم املعاين فنقترح فيه تعديالً على 
ينها ، لنجعل التصنيف الذي قدمه صاحب املفتاح من حيث املوضوعات وترتيبها ومضام

فيكون مبحث خاص باإلسناد . فنون املعاين ضمن تسعة مباحث تسهيالً للبحث والدراسة
وأما ما يتعلّق ما . حنويا بالغيا )  املسند واملسند إليه ( وقضاياه وكل ما يتصل بـركنيه 

ثاً من حيث أحواهلما فنسلكه يف متعلقات اإلسناد حبيث ندرج كال يف بابه ؛ وجنعل مبح
لألساليب اخلربية ؛ وآخر لألساليب اإلنشائية ؛ وخنصص مبحثا للذكْر واحلذف ؛ ومبحثا 
للتعريف والتنكري؛ وآخر للتقدمي والتأخري؛ وجنعل مبحثا للقصر؛ ومبحثاً للفصل والوصل ؛ 

  :وذلك على النحو اآليت.. ويف األخري يأيت مبحث اإلجياز واإلطناب واملساواة

لدراسة هذه املوضوعات واملباحث من عدة جوانب، فال علـى أن تتناول ا
من  -كما هو الشأن عند كثري من البالغيني  -يكون االقتصار فيها على األغراض مثالً 

بل ينبغي االهتمام بالتراكيب املختلفة يف . غري مراعاة لنسيجها اللغوي وسبكها النحوي
من الدالالت، وما تتميز به من هذه األبواب ومـا تدل عليـه من املعاين وما حتمله 

حىت تغدو هذه الدراسة متكاملة مستمـدة من روح العربية مستلهمة من .. اإلحياءات
  . فنوا الراقية وأساليب بالغتها السامية

وعلى تقدير أنّ هذا التصنيف الذي نقدمه يبدو أكثر تفصيالً ، لكونه تتضح فيه 
نه ال خيلو من بعض التداخل الذي ال مناص معامل كل مبحث من مباحث هذا الفن ، فإ

منه ألنه مترتب على طبيعة املباحث وما بينها من تقاطعات ، حبيث ال تتأتى دراستها إالّ 
وهو ما نلحظه جبالء يف اشتراك ركين اإلسناد  مع سائر املباحث . على هذا النهج 

إذْ ال سبيل إىل فصلهما يف  .األخرى كالتقدمي والتأخري والتعريف والتنكري واحلذف والذّكْر
  .الدراسة عن املباحث األخرى

أنّ علم املعاين حلقة وصل بني الدراسة البالغية والدراسة  وخالصة القول
النحوية ، فال سبيل إىل فصله عنهما ، وذلك بالنظر إىل طبيعة موضوعاته ومباحثه اليت 
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ن أسرار التراكيب يف نظمها يقترن فيها النحو والبالغة يف الدراسة التركيبية للكشف ع
، وذا االنتقال من  ويف دالالا وما حتمله من املعاين وما تعبر عنه من املقاصد  واألغراض

يف تواشج بني املستويني ، يتم ) البالغي ( إىل املستوى الثاين ) النحوي ( املستوى األول 
الته األدبية وحتديد مزاياه الوصول إىل مرامي النص وأبعاده وحتليل عالماته اللغوية ودال

الفنية، فإذا بالنص جيمع عمل النحوي والبالغي والناقد ، وإذا عمل كل من هؤالء يكمل 
  .. عمل اآلخر للوقوف على قيمة النص ومعرفة كنهه 

وأما من جهة تصنيف مباحث علم املعاين فإنّ من طيبعة مباحث هذا العلم أا 
جهة التصنيف، وذلك حلتمية العالقة بني مبحثي املسند  تتداخل فيما بينها وتتقاطع من

كالتقدمي : واملسند إليه وسائر املباحث األخرى، إذْ يتقاطع ركنا اإلسناد يف سائر أحواهلما 
مما يقدم بعض التفسري للنهج الذي سلكه . والتأخري والتعريف والتنكري واحلذف ، وغريها

مع ما يصحبه من القضايا -ء هذا التصنيفيف تصنيفه هلذه املباحث، وبقا السكاكي
لدى املتأخرين من القدماء ، كبقائه لدى احملدثني إىل يوم الناس  -البالغية دراسة وتدريساً 

هذا من دون تغيري إالّ من بعض احملاوالت القليلة اليت مل تضف جديدا إىل الدرس البالغي 
  ..العريب
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  العالقات اإلسنادية وأثرها يف التشكيل االستعاري
  النص القرآين أمنوذجا 

 -----------  
  حممد ذنون يونس فتحي الشمة. د.م.أ

  العراق –جامعة املوصل  -كلية التربية للبنات  

 -----------  

  :امللخص 
إن العالقات اإلسنادية قد تكون حاصلة يف التراكيب التامة، مثل تركيب الفعل 

، وقد تكون واقعة يف التراكيب الناقصة، مثل التركيب اإلضايف ...والفاعل واملبتدأ واخلرب
لغوي والتركيب الوصفي، فهناك عالقات اسنادية تامة وناقصة، وهذه العالقات ختضع للنظام ال

املتعارف لدي أبناء اجلماعة اللغوية الواحدة، حيث وضعت لتأدية وظائف خطابية ومقاصد 
كالمية معينة، وملا كانت األفكار واملعاين اليت جتول يف الذهن اإلنساين متكاثرة ثرية، حياول 

تلبية ظروف املتكلم إجياد الرموز والعالقات اإلسنادية املناسبة من أجل اإليفاء مبتطلبات اخلطاب و
الكالم، وحتقيق التواصل النفسي واالجتماعي مع املخاطبني، ومن أجل حتقيق تلك الغايات 
يصطدم الناطق مبحدودية تلك العالقات املوضوعة والرموز التعبريية، فيلجأ املتكلم اىل خرق ذلك 

االتكاء على النظام الرمزي وتلك العالقات اإلسنادية املوضوعة إزاء وظائفها اخلاصة من خالل 
مجلة من القوانني واألعراف اللغوية، اليت تسمح بالقياس على تلك العالقات اإلسنادية وإجياد 
عالقات أخرى، تكون أكثر قدرة على حتقيق ما جيول يف ذهن املتكلم، وأكثر قدرة على التأثري 

  .يف صنع عوامل، تؤدي اىل التجاوب النفسي بني أطراف العملية الكالمية

هذا البحث مجلة من العالقات اإلسنادية اليت خرجت عن أصلها الوضعي، بغية  يتناول
حتقيق مقاصد خطابية، ال يقدر اإلسناد األصلي على اإليفاء مبتطلباته، ذاك أن املتكلم ميلك 
جمموعة هائلة من األفكار واملعاين الدائرة يف ذهنه، عند احلديث واإلفصاح عنها، وهو يلتقط من 
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أللفاظ ما يعينه على إيصال أدق تلك األفكار واملعاين، وعندما ال تتسع مديات التراكيب وا
التراكيب والعالقات اإلسنادية لنقل تلك املعاين املكثفة، واخلربات املتراكمة يلجأ اىل إجياد 
عالقات إسنادية أتاحها النظام اللغوي املتعارف لدى أبناء اجلماعة اللغوية الواحدة، بكل وعي 

منه بأمهية تلك العالقات يف إيصال وإبالغ ما ميتلكه من معارف ومعان ومداليل، وهو وشعور 
جمرد خارج عن النظام األصلي غري مستحدث لنظام تعبريي جديد، وإمنا منتقل من طريقة تعبريية 
توازي الوضع األصلي للتركيب، اىل طريقة تعبريية خترق النظام النحوي املعهود بعالقات اسنادية 

اكيب معدولة عن أصلها لتحقيق ظروف خطابية ومقاصد قولية جديدة، ومن دون ذلك وتر
اخلروج واخلرق للعالقات التركيبية واالسنادية األصلية ال ميكن حتقيق ما يبتغيه املتكلم من تأثري 

  .نفسي واجتماعي، بل تصاب أصل الفكرة بالضمور واإلعياء

قات إسنادية، خارجة عن األصل الوضعي لقد أدرك الدارسون للنص القرآين وجود عال
للتراكيب، منذ بدايات الدرس اللغوي عند العرب، حيث جاءت كتب جمازات القرآن ومعانيه، 
حتاول الوقوف على تفسري تلك النصوص، وبيان صور اخلروج عن العالقات اإلسنادية املعروفة، 

فهام، اليت يريد القرآن الكرمي وأسباب ذلك اخلروج ومؤثراته يف إكمال عمليات التواصل واإل
  .حتقيقها وإبالغها للعاملني

  العالقات االسنادية وأثرها يف التشكيل االستعاري
  النص القرآين أمنوذجا 

  
إن املتكلم باللغة اليت تعلمها منذ الصغر، واكتسبها من البيئة اللغوية اليت ينتمي 

ا وأبعادها اخلطابية، ويضع كل إليها، يستعمل تلك الرموز الصوتية اليت يعرف دالال
مفردة وتركيب منها يف موضعه الالئق اخلاص، حبيث ال يثري االستغراب لدى اجلماعة 
اللغوية اليت تتعامل معه يف خمتلف وشىت تلك املعامالت، ألنه يسلك سلوكا لغويا طبيعيا، 

، ولكنه مبجرد وينتقي من االلفاظ والدالالت والتراكيب ما جيعله مقبوال ومستساغا لديهم
أن ينحرف يف استعمال تلك الرموز الصوتية، أو يعدل عن النظام املعهود لدى املخاطبني 
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يف تلك املواقف اليت يعرب عنها، جتد االستغراب لديهم ماثال، واالنتباه اىل حدوث نوع من 
الكسر ألفق التوقع عندهم موجودا، وما حدث ذلك إال بسبب خروجه عن املألوف من 

عمال اليومي للنظام اللغوي، وقد يقوم بعض السامعني لتلك اجلمل بالتصحيح إن االست
اشتملت على خطأ، ال ميكن قبوله يف التعبري، أو إعجاب بالطريقة اليت استعملها، ملا فيها 
من ذكاء يف االنتقاء التعبريي للغرض الذي ينشده، قال ابن منظور يف بيان املعىن اللغوي 

جار، وعدل : حاد، وعن الطريق: دل عن الشيء يعدل عدال وعدوالع:" للعدول ومأخذه
، )27"(مال: رجع، وما له معدل وال معدول، أي مصرف، وعدل الطريق: إليه عدوال

العني والدال والالم أصالن صحيحان، لكنهما متقابالن كاملتضادين، : "وقال ابن فارس
ولقد صنف الدكتور صالح ، )28"(أحدمها يدل على استواء، واآلخر يدل على اعوجاج

خارجي، وهو عدول أسلوب النص عن معيار اللغة املعينة، : فضل العدول اىل نوعني
وبذلك يقترب مفهوم العدول من الشاذ والنادر، وعدول داخلي، وهو عدول وحدة لغوية 
عن املعيار املمتد يف النص، أو انفصال وحدة لغوية ذات انتشار حمدود عن القاعدة 

  ).29"(على النص يف مجلتهاملسيطرة 

ومن هذا األساس توجهت أنظار اللغويني والنقاد والبالغيني، اىل دراسة األدب 
العريب شعرا ونثرا، فقد أحسوا لعوامل عديدة بأمهية دراسة ذلك االنتاج األديب الرائع، 
الذي حيوي على فكر األمة وتارخيها وحضارا، بل تقدموا اىل دراسة اخلطاب االهلي 
املتمثل بالقرآن العظيم والسنة النبوية؛ لالهتداء مبعاملهما، وفهم ما يريده اهللا تعاىل من 

  .الناس؛ ليكونوا على قدر املسؤولية يف حتمل أعباء الدعوة، واإلرشاد اليه

لقد وجد هؤالء العلماء يف تلك الرموز، واأللفاظ املستعملة يف تلك النصوص 
احلالة األصلية للتعبري، والقانون املتبع يف إيراد الكالم املدروسة، مستوى تعبرييا ميثل 

                                                        
  ..134/ 11: ابن منظور -لسان العرب)  27
 .246/ 4: ابن فارس -معجم مقاييس اللغة)  28
  .211: صالح فضل -علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ) 29
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وتكوينه وفق املناسبات والظروف اخلطابية اخلاصة به، ومسوا ذلك املستوى من التعبري 
، على مستوى الصيغ والتراكيب والدالالت، وقرروا أن املتكلم إذا )أصل الوضع(بـ

قيقة اللغوية اليت عرفت من خالل استعمل اللفظ فيما وضع له كان استعماله على احل
أمطرت السحابة مثال، ونزل املطر، وسقى : االستقراء والتتبع، فاملتكلم عندما يقول

األرض، وأخرج اهللا العشب، يكون قد استعمل ألفاظا حقيقية يف معناها، ومل خيرج يف 
ي هلا، استعماله على مستوى األلفاظ املفردة والتراكيب عن االستعمال الوضعي األصل

ولكنهم رأوا أن األغراض اليت يراد التعبري عنها متكاثرة، واملعاين اليت جتول يف الذهن 
اإلنساين متنوعة، وأن هناك غايات ال ميكن للمتكلم حتقيقها من خالل االلتزام بالتعبريات 

سوسات احلقيقية للغة، فهو يريد املبالغة أحيانا، أو تشخيص املعاين املعقولة وحتويلها اىل حم
مرئية ومتجسدة، أو يريد املتكلم من خالل ترك املعهود من احلقائق اىل إثارة انتباه 

وقد أشار االسلوبني احملدثون اىل أن نظرية " املخاطب، وكسر أفق توقعه من اخلطاب، 
هو منوذج لغوي ينكسر بعنصر : العدول السياقي متثلت عند ريفاتري، فالسياق كما حيدده

، فإن إحداث )30"(تضاد الناجم عن هذا االختالف هو املثري األسلويبغري متوقع، وال
الغرابة أمر مقصود أيضا للمتكلمني، وال يتم له هذا األمر إال من خالل اإلتيان بتشكيالت 

العدول يقطع رتابة النص مبا يضفيه من حتوالت يف : كالمية غري معهودة، ذاك أن
تباهه، وذلك بكسر أفق التوقعات لدى املتلقي، من التراكيب، تثري دهشة املتلقي وتلفت ان

خالل حركة التراكيب يف موضعها، وحتورها حتورا غري مألوف، يربز داللة، فيها كثري مما 
، فهو خيرق النظام اللغوي املعهود فحسب، دون خرق النظام اللغوي )31(ال يتوقعه املتلقي

ظاهرة اسلوبية فنية؛ ألنه :" هالذي عرف بأن) العدول(بأكمله، ويسمى هذا اخلرق بـ
، فقد وجد )32"(عدول عن املستوى النمطي العادي من اللغة اىل املستوى الفين من الكالم

                                                        
  .225: ن.م)  30
  .72، 40: عبد احلفيظ مراح -ظاهرة العدول يف البالغة العربية، مقاربة أسلوبية)  31
  .141: اهلنداوي -اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي)  32
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هؤالء العلماء أن املتكلمني خيرجون عن األصل الكثري املتبع من خالل ما أمسوه بااز، 
، الميكن للحقيقة والعدول من احلقيقة إليه تلبية ملآرب خطابية، وغايات ومقاصد كالمية

فعن طريق الصورة اازية يستطيع املبدع إقامة :" أن تلبيه، وال ألصل الوضع أن حيققه
عالقات جديدة بني اإلنسان واألشياء، وتلتقي األشياء واملوجودات التقاء يتجاوز املمكن، 

خرج نزل السماء، ورعينا الغيث، و: ، فوجدوا املتكلم يقول)33"(لكنه ال يتجاوز اخليال
العشب، وشخصوا تلك اازات، ووضعوا هلا أمساء ومصطلحات تعرف ا عند التعليم 
والتحليل، والذي جيمع كل تلك املباحث الكثرية، واملسائل العلمية العديدة هو أن املتكلم 
عدل عن األصل وخرج عن املعهود على صعيد اللفظ املفرد والتركيب معا، فهناك جتوز 

از صرفيا ولغويا مع ربطه يف املفردة وجتوز يف االسناد، يقول عبد القاهر عند تعريف ا
ااز مفعل من جاز الشيء جيوزه إذا :" بقضية العدول واخلروج عن املعهود اخلطايب إن 

تعداه، وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه جماز، على معىن أم جازوا به 
  )34"(كانه الذي وضع فيه أوالموضعه األصلي، أو جاز هو م

هو الذي يكون التجوز فيه : لغويا وعقليا، فاللغوي: فكان ااز جمازين 
باستعمال األلفاظ يف غري معانيها اللغوية، وأما العقلي فيكون يف االسناد بني مسند ومسند 

عليه إليه، والتجوز يف هذا القسم يكون يف حركة الفكر بإسناد معىن من املعاين، مدلول 
حبقيقة أوجماز اىل غري املوصوف به يف اعتقاد املتكلم، ملالبسة ما تصحح يف الذهن هذا 
االسناد جتوزا، بشرط وجود قرينة صارفة عن إرادة كون االسناد على وجه احلقيقة 

،ولكن إىل أي مدى يسمح للمتكلم باخلروج عن األصل، هنا توقف هؤالء العلماء )35(
وج، واإلمكانيات اليت يسمح للمتكلم بالقياس عليها، فلم يقعد ملعرفة مديات ذلك اخلر

اللغويون والبالغيون والنقاد قاعدة خارجة عن النظام اللغوي املعهود تؤدي اىل أسر أفواه 

                                                        
  . 9: يوسف -التصوير البياين بني القدماء واحملدثني)  33
  .395: عبد القاهر اجلرجاين -أسرار البالغة)  34
  . 563: امليداين -ا وفنواالبالغة العربية أسسها وعلومه)  35
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املتكلمني، ووضع األغالل على معاصم أقالم الكتاب واملبدعني، ألن اللغة بقوانينها 
من ذاا، فلم يفرضوا قاعدة ومل يلزموا متكلما إال  وطبيعتها وقابلياا حتافظ على نفسها

من خالل ما فهموه من طبيعة اللغة وإمكانياا، فقد وجدوا أن ااز على صعيد اللفظة 
املفردة حتكمه عالقات تسوغ للمتكلم استعمال اللفظة بعيدا عن أصلها الوضعي، وأشروا 

من السببية والكلية واجلزئية وباعتبار ما تلك العالقات يف مباحث ااز اللغوي املرسل، 
اخل، وقرروا أن املتكلم إذا أراد استعمال لفظة يف غري ...كان وما يكون واملكانية والزمانية

املعىن املوضوع له أصالة، عليه أن يتمثل تلك العالقات وجيد مسوغا لكلماته من خالهلا، 
ية ميكن اإلفادة منها، وإمنا كان متثال وليس ذلك فرضا عليه أو حرمانا له من قنوات تعبري

وإدراكا لعمل املبدعني السابقني من الشعراء واألدباء، الذين مل ينقلوا اللفظ من جمال داليل 
اىل آخر، ومل خيرجوا لفظة من أصل وضعي اىل استعمال قشيب بديل إال من خالل 

اللفظ، ويف هذا األمر يقول وجدان عالقة بني املعىن األصلي واملعىن اجلديد املستعمل فيه 
االتساع والتوكيد : وإمنا يقع ااز ويعدل اليه عن احلقيقة ملعان ثالثة، وهي:" ابن جين
، ومن دون وجود تلك العالقات بني األلفاظ تغدو الداللة غري قابلة للفهم، )36"(والتشبيه

ها على ما ومستعصية على التحليل، واللغة كأهم نظام رمزي ال بد أن تشتمل عناصر
يوصل املقصد الكالمي ويوضح الغاية اخلطابية، وإال لفّه الغموض املؤدي اىل اإلعضال 

  .والتعقيد من دون فائدة تذكر

قرر اللغويون والبالغيون والنقاد أمهية اخلروج عن األصل الوضعي لالستعمال، 
من مسوغات :" ودرسوا أسباب ذلك اخلروج وغاياته، وربطه الرازي مبلكة اخليال بقوله

محل اللفظ على ااز والعدول عن حقيقته، هو التعبري عنه بصيغة تصويرية مدارها 
، ولكن اخلروج ال يكون مقبوال إال وفق عالقات وسياقات، توضح سبب )37"(اخليال

ذلك العدول حفاظا على اللغة من الضياع والتغري، على مستوى املفردة والتركيب معا، 
                                                        

  .  267/ 3: ابن جين -اخلصائص)  36
  . 221: هالل -فخر الدين الرازي بالغيا)  37
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اىل ااز ال بد أن يكون وفق عالقة، وهي يف االستعارة عالقة  فاالنتقال من احلقيقة
املشاة، مع ضرورة وجود قرينة، متنع إرادة املعىن املستعار منه، بل إرادة املعىن املستعار له، 
أي تناسي التشبيه ال نسيانه بالكلية، ومن دون االعتماد على العالقات يف ااز يكون 

سرت على : وال مفهوم، ولذا ال جيوز أن يقول متكلم استعمال اللفظ غري مضبوط
السماء، وهو يقصد ا األرض؛ لعدم وجود عالقة تسوغ االنتقال، أو سبب يوجب 
اخلروج عن األصل، هذا ما خيص ااز اللغوي املرسل، وأما النوع الثاين من ااز اللغوي 

أمسوه باالستعارة، فقرروا أن املتكلم القائم على عالقة املشاة بني األصل والفرع، والذي 
ال حيق له االستعارة إال بعد وجود عالقة مشاة بني املعىن املستعار له واملستعار منه، 
فاخلروج عن األصل حمكوم بوجدان تلك العالقة، ومن دوا تكون االستعارة غامضة 

ادة املعىن األصلي ومعيبة، ومؤكدين يف الوقت ذاته على أمهية وجود قرينة مانعة من إر
رأيت أسدا، ال بد أن توجد قرينة لفظية أو عقلية : للمستعار منه، فاملتكلم عندما يقول

على أن املراد رجل شجاع، وليس املراد األسد، وإال لكان النص حقيقة ال عدول فيه، 
ية، فالقرينة تؤيد إرادة ااز، وتدعم العدول عن األصل، فليس هناك نسيان للمشبه بالكل

رأيت رجال : وإمنا هي حالة من التناسي، املقصودة للعملية اخلطابية، إذ شتان بني معىن
شجاعا، ورأيت أسدا، كما سنوضحه بعد، وأما القسيم للمجاز اللغوي فهو ااز العقلي 
االسنادي، حيث تنشأ عالقة اسنادية بني أمرين ال ترابط بينهما يف الواقع، ولذا عرفوه، 

... صام النهار، وقام الليلُ: اد الشيء اىل غري من هو له، كما يظهر يف قولنااسن: بأنه
وأمثاله، وقرروا فيه أيضا إمكانية القياس عليه وفق عالقاته املستقراة من الزمانية واملكانية 

  ... .والفاعلية واملفعولية واحلالية واحمللية

يسري وفق مستويني، وهكذا أدرك اللغويون والبالغيون والنقاد أن الكالم 
املستوى املعهود له، وهو املستوى احلقيقي الذي تتطلبه ظروف ومناسبات معينة، ال ميكن 
للمجاز أن يقوم مقامه فيها، بل ال ميكن للمجاز أن يستعمل فيها بشكل كثري، كلغة العلم 

إليه اىل والقضاء والسياسة والقانون، واملستوى غري املعهود الذي يترك فيه األصل، ويعدل 
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السياق هو األصل أو :" ااز القتضاء احلال التعبري به، ويعرب بعضهم عن املستويني بالقول
القاعدة، اليت يعدل عنها االسلوب خمالفا السياق، لنكتة بالغية أو غرض بالغي، تطابق به 

 ، إال أن هؤالء الدارسني مل جيدوا العدول عن األصل يف ااز فقط،)38"(مقتضى احلال
وإن كان صورة من صوره، بل وجدوه يف أغلب صور دراسام اللغوية املختلفة، فهو 
موجود يف علم الصرف املهتم بالصيغ، ويف علم النحو املهتم بالتراكيب صحة وخطأ، ويف 

، )39...(علم املعاين املهتم بالنظم والتأليف تقدميا وتأخريا وحذفا وذكرا ووصال وفصال
لوضعي للصيغة والتركيب والنظم، مث يقومون بدراسة تلك الصور فكانوا يقررون األصل ا

كل :" املعدولة عن أصلها لتحقيق وظائف خطابية جديدة، يقول الدكتور فاضل السامرائي
، والذي يفهم من )40"(عدول من تعبري اىل تعبري ال بد ان يصحبه عدول من معىن اىل معىن

ويف املعاين اازية املعدولة عن حقائقها  هذا أن العدول يكون يف املفردات واملركبات،
األصلية، وليس صوابا قصر العدول على ما حيدث داخل السياق، بل العدول يشمل ما 
حيدث داخل السياق، أو مع سياق افتراضي، أو ما خيالف أصل الوضع كااز مع احلقيقة، 

قفها املرتبطة ا هو عدول بل يف العدول عن التعبري اليومي املعهود جبمله املعروفة يف موا
كل عدول ال بد أن يكون :" أيضا، ولذا فالكالم األديب هو عدول حمض، وهذا معىن قوهلم

  ).41"(مسبوقا بقاعدة يعدل عنها ويقاس إليها مدى هذا العدول

ولو ألقينا نظرة عجلى اىل علم املعاين ومباحثه، لوجدنا ظاهرة العدول عن 
ة منتشرة بكثافة فيه، فقد دارت مباحثه يف كثري من جوانبها األصل يف العالقات االسنادي

حول العدول عن النمط املألوف على حسب مفهوم أصحاب اللغة، وتقاليدهم يف صناعة 

                                                        
  . 159: اهلنداوي -االعجاز الصريف)  38
  .وما بعدها 138: متام حسان - األصول)  39
  .9/ 1: فاضل السامرائي -معاين النحو)  40
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، وعندما نأيت اىل علم البيان، أعين مباحث احلقيقة وااز، جند هؤالء اللغويني )42(الكالم
بقضية تقسيم ااز اىل لغوي وعقلي، أعين ما  والنقاد والبالغيني على الرغم من اهتمامهم

يكون يف أطراف اإلسناد، وما يكون يف اإلسناد، ال يتناسون دور التركيب والعالقات 
االسنادية الداخلية يف االستعارة، وبيان أمهيتها السياقية، فريون العدول حاصال على صعيد 

تعاريا، مع بيان أثر التركيب يف اللفظة املفردة، سواء كان ااز اللغوي مرسال أم اس
: تشخيصه، وبيان القيمة الفنية واجلمالية اليت جاءت االستعارة لتحقيقها، يقول عبد القاهر

قسم تعزى املزية واحلسن فيه اىل اللفظ، وقسم : اعلم أن الكالم الفصيح ينقسم قسمني"
تمثيل الكائن على حد الكناية واالستعارة وال: يعزى  ذلك فيه اىل النظم، فالقسم األول

، )43"(االستعارة، وكل ما كان فيه على اجلملة جماز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر
وال تعارض يف هذا مع إميانه بأن مزية االستعارة وغريها من صور ااز تابعة لفكرة النظم، 

از اللغوي الواقع يف األلفاظ وااز العقلي ألنه يف معرض بيان الفرق التعليمي، بني ا
الواقع يف التراكيب، ألنه كان حيلل تلك الصور اازية وفق املستوى التركييب، ومراعاة 
خمتلف صور التشكيل الكالمي الذي وردت االستعارة ضمنه، وألجل حتقيق الضبط يف 
التقسيم بني املوضوعات البالغية وجد القزويين التجوز والعدول يف ااز العقلي حاصال 

ستوى التركيب واإلسناد فأخرجه من ساحة البيان، وألقاه يف ميادين علم املعاين، على م
من التجوز والعدول يف اإلسناد اىل ) ااز العقلي(ولعل السكاكي للسبب نفسه أخرجه 

، من أجل هذه القضية )44(التجوز يف اللفظة املفردة، فألقاه يف مباحث االستعارة املكنية
حث ليبني ويثبت أن ااز اللغوي املرسل واالستعاري، وإن كان اجلوهرية جاء هذا الب

حاصال على صعيد اللفظة املفردة، إال أن التركيب والنظم احمليط باللفظ املستعار يشكل 
فكرة االستعارة، وقيمتها ومكانتها اليت ال ميكن ان تفهم معزولة عن التركيب كله، بل ال 
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األلفاظ احمليطة ا واملشكّلة ملعناها وإحياءاا، قيمة للفظة املستعارة من دون وجود 
فالعدول عن األصل يف ااز اللغوي املرسل واالستعاري ال يشكّله اللفظ املفرد وحده، 
وإمنا يعينه التركيب والعالقات االسنادية احمليطة به، ويساعد على توضيحه وإزالة الغموض 

از املرسل واالستعاري توجد القرينة املانعة يف داللته، ففي هذا التركيب الذي يقع فيه ا
من إرادة املعىن األصلي، وتوجد القرائن املرشحة واردة اليت تالئم املستعار له واملستعار 
منه، بل حيتوي التركيب على إثبات خاصية من خواص املشبه به احملذوف يف االستعارة 

االستعارة املكنية، فكيف ميكن لنا أن  املكنية، ومن دون هذا اإلثبات التخييلي ال تتحقق
نعتقد أن االسلوب االستعاري وااز املرسل حيصل فيهما العدول يف اللفظ املفرد دون 
مساعدة عناصر التركيب احمليطة به، والعالقات النحوية اإلسنادية على ترشيحه وجتريده 

يني قد قصروا التشكيل وختييله؟ وال ميكن لنا حبال أن نعتقد أن أولئك النقاد والبالغ
االتعاري على اللفظ املفرد الذي تقع االستعارة فيه، ألن ذلك كان يف معرض التعليم 
وحتديد البؤرة اليت ظهرت االستعارة فيها، بل سعوا كما يظهر من دراسام التحليلية 
 لالستعارة على الكشف عن دور العالقات االسنادية يف ذلك التشكيل االستعاري، وبينوا
أمهية الروابط بني أجزاء التركيب كله، فالبالغي والناقد وإن كانا باحثني عن اجلمال يف 
النص، إال أنه معين يف الوقت ذاته يف الطريقة التعليمية اليت حتدد االستعارة، وكيف يقدر 
القارء واملتعلم على تلمسها، والتعرف عليها، وال يعين هذا التعليم قصرهم التشكيل 

ري على لفظة مفردة يف النص، بل هم الذين أشروا التركيب االستعاري كله، من االستعا
  .خالل بيان أنواع االستعارة، ودور التركيب يف مؤازرة املعىن املستعار أو املستعار منه

يأيت هذا البحث ليدرس التشكيل االستعاري من وجهة نظر تركيبية حنوية، حيث 
دراسة ظاهرة االستعارة، على أثر االنتقال من لفظ اىل سلط أغلب البالغيني اهتمامهم يف 

لفظ آخر يف التعبري، نتيجة وجود عالقة املشاة بني املستعار له واملستعار منه، أي أن 
زاوية نظرهم تعلّقت بلفظة معينة، تتم فيها عملية االنزياح واالستبدال لوجود عالقة 

بأمجعه يف رسم االستعارة، وإظهارها املشاة، وإن مل يتركوا يف ذلك دور التركيب 
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بالشكل الالئق، فنراهم يتوقفون على سر العدول واالستبدال من لفظ املشبه اىل لفظ 
املشبه به وبالعكس، من دون تناسي دور العالقات االسنادية والتركيب الذي حلت فيه 

املركزية، ويساعد االستعارة، مبا يسمى تشكيال استعاريا، تلعب االستعارة فيه دور البؤرة 
التركيب على جتلية تلك البؤرة، وإضفاء القوة واحليوية عليها، وال نريد من هذا القول 
اخللط بني االستعارة اليت تقع يف اللفظ، وااز العقلي الذي يقع يف اإلسناد، فمن املعلوم أن 

سواء كان مسندا أم أساس تقسيم ااز اىل لغوي وعقلي، قائم على أن اللغوي واقع يف اللفظ، 
وإمنا دف إىل )45(مسندا إليه أو من متعلقاما،يف حني أن ااز العقلي قائم يف اإلسناد واإلثبات

إبراز أثر العالقات التركيبية على االستعارة الواقعة يف األلفاظ، وكيف تسهم يف تشخيص 
  .االستعارة وإبرازها، وإضافة عناصر الروعة واجلمال إليها

ولوج يف دراسة أثر العالقات االسنادية يف التشكيل االستعاري نعرف وقبل ال
تسمية الشيء باسم غريه اذا قام :" باالستعارة على سبيل اإلجياز، فهي عند اجلاحظ

، ويسمي اجلاحظ االستعارة باسم البدل أحيانا، ويقول يف سبب التسمية يف )46"(مقامه
ولو كانوا ال يسمون انسيابها ):" 20: آ -طه/ حيةٌ تسعىفَأَلْقَاها فَإِذَا هي : (قوله تعاىل

 الشيُء مقام أَنْ قَامعلى التشبيه والبدل، و ياً، لكان ذلك مما جيوزعسها مشياً ووانسياح
، وجنده يعلق )47"(الشيِء أو مقام صاحبه؛ فمن عادة العرب أن تشبه به يف حاالت كثرية

           :     على قول الشاعر

  تبكي على عراصها عيناها**    وطفقت سحابة تغشاها     

وجعل املطر بكاء من السحاب على طريق االستعارة، وتشبيه الشيء : "فيقول
، واجلاحظ حريص على بيان أن ااز يف التشكيل )48"(باسم غريه إذا قام مقامه
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إليه، وتلك العالقة يسميها االستعاري قائم على عالقة، بني األصل واللفظ املعدول 
املشاة، وحيدد الرماين يف تعريفه سبب العدول اىل االستعارة، ويشري اىل قضية تعليق 

االستعارة تعليق العبارة : "األلفاظ بطريقة غري معهودة يف عمليات التعليق اإلسنادية، بقوله
عرف عبد القاهر ، و)49"(على غري ما وضعت له يف أصل اللغة، على جهة النقل؛ لإلبانة

أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه : "اجلرجاين االستعارة بالقول
رأيت رجال : وتظهره، وجتيء اىل اسم املشبه به، فتعريه املشبه وجتريه عليه، تريد أن تقول

، فهو )50"(رأيت أسدا: هو كاألسد يف شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول
أصل التشكيل االستعاري هو فن التشبيه املعروف يف علم البيان، إال أنه جرت  يؤكد أن

عملية اقتصار على ذكر املشبه به دون املشبه، وذلك ما حيدث يف االستعارة التصرحيية، 
ولكن الالفت يف األمر حتليله لالستعارة ببيان أجزاء التركيب األصلية، مصورا احلذف 

ضح ابن األثري االستعارة التصرحيية من خالل حتليله لبيت أحد الذي طرأ عليها وسببه، ويو
االستعارة نقل املعىن من لفظ اىل لفظ ملشاركة بينهما، مع طي ذكر :" الشعراء، بالقول

املنقول إليه، وطريقه أنك تريد تشبيه الشيء بالشيء مظهرا أومضمرا، وجترد اىل املشبه 
  :مثال ذلك قول الشاعرفتعريه اسم املشبه به، وجتريه عليه، و

  عجل القضيب وأبطأ الدعص**     فرعاء إن ضت حلاجتها       

فالشاعر أراد تشبيه القد بالقضيب والردف بالدعص، الذي هو كثيب الرمل، 
فترك ذكر التشبيه مظهرا ومضمرا، وجاء اىل املشبه وهو القد أو الردف، فأعاره املشبه به، 

، وعرف السكاكي االستعارتني التصرحيية )51"(عليه وهو القضيب والدعص وأجراه
أن تذكر أحد طريف التشبيه وتريد به الطرف اآلخر، مدعيا دخول املشبه : "واملكنية بقوله
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، فيشمل هذا )52"(يف جنس املشبه به داال على ذلك بإثباتك للمشبه ما خيص املشبه به
يعرف القزويين االستعارة املكنية التعريف االستعارة التصرحيية واملكنية معا، يف حني 

قد يضمر التشبيه يف النفس، فال يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ املشبه، ويدل :" بقوله
عليه بأن يثبت للمشبه أمر خمتص باملشبه به، من غري أن يكون هناك أمر ثابت حسا أو 

أو مكنيا، وإثبات عقال، أجري عليه اسم ذلك األمر، فيسمى التشبيه استعارة بالكناية، 
، وخنتتم هذه التعريفات مبا ذكره بعض املعاصرين )53"(ذلك األمر للمشبه استعارة ختييلية

تشبيه حذف منه املشبه أو املشبه به، وال : االستعارة يف االصطالح:" من تعريفها بالقول
حالية،  بد أن تكون العالقة بينهما املشاة دائما، كما ال بد من وجود قرينة لفظية أو

 ).54"(مانعة من ارادة املعىن األصلي للمشبه أو املشبه به

ومن املالحظ يف هذه التعريفات أا تركز على اللفظ الذي جرت عليه عملية 
االستبدال، وكأن التشكيل االستعاري يكونه اللفظ املفرد وحده، الذي حذف املشبه فيه، 

ي يقع فيه اللفظ املستعار يشارك مشاركة أو املشبه به منه، مع أن التركيب اإلسنادي الذ
فاعلة يف حتديده والتنويه به، إذ ال ميكن أن ندرك وقوع االستعارة يف اللفظ املفرد من دون 
التركيب الذي يقع فيه، بل إن التركيب اإلسنادي هو الذي يعطينا الومضة، على معرفة أن 

دون التركيب ال ميكن لذلك  اللفظ املستعمل فيه، قد استعري من حقل داليل آخر، ومن
اإلدراك أن حيصل، وال يعين هذا أن أولئك العلماء األفذاذ الذين أشروا هذا الفن البالغي 
املهم، وحددوا أنواعه وأقسامه مل حيلّلوا االستعارة الواقعة ضمن التركيب ودور التركيب 

تشبيهية الواقعة يف االستعارة، يف التنويه ا، وإمنا انشغل قسم كبري منهم يف حتديد العملية ال
فانتهوا اىل أن اللفظ املستعار هو أحد طريف العملية التشبيهية، وبينوا أن االستعارة قد 
وقعت يف ذلك اللفظ دون غريه، وهذا األمر مهم يف حتديد بؤرة الفن وجذره األساسي، 
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ي عرفنا باالستعارة ولكن ال يعين ذلك أن نتناسى دور التركيب واألسناد غري املعهود، الذ
يف ذلك التشكيل االستعاري ورسم مالحمه، وعمدوا بعد حتديد بؤرة التشكيل االستعاري 
على بيان القرينة املانعة من إرادة املعىن األصلي، سواء كانت القرينة منتمية اىل التركيب 

خفي،  اللفظي، أومنتمية اىل البنية العقلية اليت حتكم عملية اخلطاب وتديره من طرف
لفظية وعقلية، كما انتبهوا يف االستعارة املكنية اىل دور التركيب اللفظي : فكانت القرينة

يف اإلشارة اىل خصائص املشبه به احملذوف من التشكيل االستعاري، وأن اسناد ذلك 
االسم أو الفعل اىل اللفظ املستعار، يقوي التخييل الذي أحدثته االستعارة املكنية، فيما 

، وأشاروا إشارة صرحية أثناء حتليلهم لالستعارة اىل دور )55(باالستعارة التخييليةمسي 
، من خالل ذكر اللفظ املالئم للمشبه أو املشبه )56(التركيب يف ترشيح وجتريد االستعارة

به، ومع كل هذه العبارات الصرحية املدللة على انتباه البالغيني، ألثر التركيب كله يف 
ة وأنواعها، جندهم معنيني كثريا بالعالقات اإلسنادية، اليت تدخل مع حتديد االستعار

، ذاك أم أرادوا أن يفصلوا بني )التشكيل االستعاري(االستعارة يف تكوين ما يسمي 
التجوز يف املفردات، واحلاصل يف املركبات، فرأوا أن ااز اللغوي املرسل واالستعاري 

فيها عن أصلها الوضعي، يف حني كان مبحث املركبات  واقعني ضمن املفردات، اليت عدل
واالهتمام به واقعا يف علم املعاين، ولذلك قام القزويين بنقل مبحث ااز العقلي من علم 

، وهذه النوايا التقسيمية املمعنة يف التحديد العلمي )57(البيان وأدخله يف علم املعاين
احث علم البيان، فإن ااز وإن كان حاصال يف املضبوط، قد حترمنا من الرؤية احلقيقية ملب

املفردات، لكن التركيب يسهم يف حتديده، وبيان حقيقته األصلية اليت عدل منها، كما 
حيتوي التركيب على القرائن املساعدة على فهم التجوز واخلروج عن األصل، ولذا جند 

، يتناول يف كتابه مسائل سيبويه قبل أن حتدث عمليات التقسيم الكثرية للمباحث اللغوية
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وقضايا تتعلق مبباحث علمي املعاين والبيان، مع أن كتابه يف األصل يبحث يف النحو 
فسيبويه وإن تكلم يف النحو، فقد نبه :" وقواعده ومسائله، كما يشري لذلك الشاطيب بقوله

فيه على  يف كالمه على مقاصد العرب، وأحناء تصرفاا يف ألفاظها ومعانيها، ومل يقتصر
بيان أن الفاعل مرفوع، وأن املفعول منصوب، وحنو ذلك، بل هو يبني يف كل باب ما 
يليق به، حىت إنه احتوى على علمي املعاين والبيان، ووجوه تصرفات األلفاظ 

، وتابعه يف ذلك االهتمام من البالغيني عبد القاهر اجلرجاين، الذي آمن بأن )58"(واملعاين
يف نظمه وطريقة ترتيبه، وكيفية رصف األلفاظ بعضها ببعض، رصفا إعجاز القرآن كامن 

يقود القارئ والسامع اىل اإلميان بأنه نص معجز، اليقوى على تأليفه ونظمه البشر؛ فهو 
يرى استحالة أن يكون التحدي حاصال بالكلم املفردة، أو مبعانيها اليت تدل عليها بوضع 

مل يبق : "  زنة كلمات القرآن مبقاطعه وفواصلهاللغة، وكذلك ليس هو االتيان بكالم يف
إال أن يكون اإلعجاز يف النظم والتأليف، والنظم والتأليف ليس شيئا غري توخي معاين 

أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم : النحو وأحكامه فيما بني الكلم، فالنظم
فكرة اللغوية من ، ومن أجل توضيحه هذه ال)59"(النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله

جانب، والعقدية من جانب آخر، كان يردد أن اإلعجاز ال يكون يف األلفاظ املفردة، ولو 
كانت جمازا أو استعارة أو بديعا، وإمنا يكمن يف النظم الذي وقعت االستعارة فيه، 

األلفاظ ال تفيد حىت تؤلف ضربا خاصا من :" والتركيب الذي حلّت فيه، يقول يف ذلك
، ومع ذلك فهو يؤمن )60"(يف، ويعمد ا اىل وجه دون وجه من التركيب والترتيبالتأل

ان االستعارة ألسباب علمية تكون يف اللفظ املفرد، ولكنه وسع هذا األمر، ونظر إىل دور 
التركيب يف اللفظ املستعار، وانتهى اىل أن االستعارة وإن وقعت يف لفظ مفرد كالتصرحيية 

خاضعة للتركيب الذي يظهر مالحمها، ويعرف السامع والقارئ حبدوثها،  واملكنية؛ إال أا
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بدليل أنه كان ال يرى املزية يف االستعارة حبد ذاا؛ ألا لفظ مفرد، وإمنا يرى اإلعجاز 
وقيلَ يا : (من خالل النظم والتركيب الذي وقعت االستعارة فيه، ويتوقف على قوله تعاىل

اءكي ملَعاب ضيلَ  أَرقو يودلَى الْجع توتاسو راَألم يقُضاء والْم يضغي وعاء أَقْلما سيو
نيممِ الظَّالداً لِّلْقَوع44: آ -هود/ ب(تعاىل:" ، ليقول يف قوله إِذا فكرت وهل تشك) : َيلوق

ُء وقُضي اَألمر واستوت علَى اجلُوديّ وقيلَ يا أرض ابلَعي ماَءك ويا سماُء أَقْلعي وغَيض املا
أنك مل تجد ! ، فتجلَّى لك منها اِإلعجاز، وبهرك الذي ترى وتسمع )بعداً للقَوم الظَّالمني

ما وجدت من املزية الظاهرة، والفضيلة القاهرة، إال ألمرٍ يرجع إىل ارتباط هذه الكلمِ 
، وأن مل يعرض هلا احلسن والشرف، إالّ من حيثُ القت األوىل بالثانية، بعضها ببعضٍ

والثالثة بالرابعة وهكذا، إىل أن تستقرِبها إىل آخرِها، وأنَّ الفضلَ تناتج ما بينها وحصلَ من 
هل ترى لفظةً منها حبيثُ لو أُخذت من بني أخواا، ! جمموعها، إن شككت فتأملْ 

ابلعي، واعتبِرها : دت من الفصاحة ما تؤديه وهي يف مكاا من اآلية، قُل وأُفردت َأل
 ما يليها، وكيف سائر ها، وكذلك فاعتربإىل ما قبلها وإىل ما بعد ها من غريِ أن تنظروحد
 بالشكّ يف ذلك، ومعلوم أنَّ مبدأ العظمة يف أن نوديت األرض، مث أُمرت، مث يف أنْ كانَ

: يا أيتها األرض، مث إضافةُ املاِء إىل الكاف، دونَ أن يقالَ : دونَ أي، حنو)  يا( النداُء بـ
ابلعي املاَء، مث أنْ أُتبع نداُء األرض وأمرها مبا هو من شأا، ونداُء السماء وأمرها كذلك 

لَ الدالَّة على أنه مل يغض وغيض املاُء، فجاء الفعل على صيغة فُع: مبا خيصها، مث أنْ قيلَ 
، مث ذكَر ما )قُضي األمر : ( إالّ بأمرِ آمرٍ وقدرة قادر، مث تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعاىل

، مث إضمار السفينة قبلَ الذكرِ، كما )استوت على اجلوديّ ( هو فائدةُ هذه األمورِ، وهو
لشأن، مث مقابلةُ قيل يف اخلامتة بـ قيل يف الفاحتة، هو شرطُ الفخامة والداللة على عظَمِ ا

أَفَترى لشيٍء من هذه اخلصائصِ اليت متلؤك باِإلعجازِ روعةً، وحتضرك عند تصورِها هيبة، 
حتيطُ بالنفس من أقطارِها تعلقاً باللفظ من حيثُ هو صوت مسموع، وحروف تتواىل يف 

ين األلفاظ من االتّساق العجيب، فقد اتضح إذاً اتّضاحاً ال النطق، أم كلُّ ذلك ملا بني معا
يدع للشكّ جماالً، أنَّ األلفاظَ ال تتفاضلُ من حيث هي ألفاظٌ جمردةٌ، وال من حيثُ هي 
كلم مفردةٌ، وأن األلفاظَ تثُبت هلا الفضيلةُ وخالفُها يف مالءمة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها، 
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، وبذلك يثبت هلا الفضل واملزية )61"(به ذلك مما ال تعلُّق له بصريحِ اللفظأو ما أش
واالعجاز، نتيجة التفاعل احلاصل يف العالقات الداخلية، يف هذا التركيب االستعاري على 
حنو خمصوص، وكذا سائر فنون البالغة، ال حتمل حقيقة اإلعجاز، وإمنا هو كامن يف 

شتمل على تلك الفنون البالغية، حبيث ال يقدر املخلوق على التركيب والنظم والتأليف، امل
وال ميكن أن جتعل االستعارة األصل : "إجياد نظم مثله وتراكيب تشبهه، يقول عبد القاهر

يف اإلعجاز وأن يقصد إليها؛ ألن ذلك يؤدي اىل أن يكون االعجاز يف آي معدودة، يف 
ك فيها مل يبق إال أن يكون يف النظم مواضع من السور الطوال خمصوصة، واذا امتنع ذل

  ).62"(والتأليف؛ ألنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إال النظم
وينعى على أولئك البالغيني الذين ظنوا أن اإلعجاز كامن يف األلفاظ املفردة، 
واشتمال النص القرآين على معان جمازية مفردة، ويرى أن أولئك قد جانبوا الصواب، 

األمر على غري وجاهة وقبول، وال يعين نعيه هذا أنه يؤمن بأن االستعارة تكون واعتقدوا 
يف النظم والتشكيل، بل هو يرى مثلهم وقوعها يف املفردات ألسباب علمية؛ إال أن خالفه 
معهم يف بيان أن اإلعجاز واإلبداع ال يكون يف اللفظ املفرد واالستعارة املفردة، وإمنا 

ومن دقيق ذلك : " نظم والترتيب والتشكيل، يقول يف هذا الصدديرجعان اىل طريقة ال
قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ : (وخفيه، أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعاىل

ارة، ، مل يزيدوا فيه على ذكر االستع)4: آ -مرمي/ الرأْس شيباً ولَم أَكُن بِدعائك رب شقياً
ومل ينسبوا الشرف إال إليها، ومل يروا للمزية موجبا سواها، هكذا ترى االمر يف ظاهر 
كالمهم، وليس األمر على ذلك، وال هذا الشرف العظيم، وال هذه املزية اجلليلة، وهذه 
الروعة اليت تدخل على النفوس رد االستعارة، ولكن ألن يسلك بالكالم طريق ما يسند 

 الشيء، وهو ملا هو من سببه، فريفع به ما يسند إليه، ويؤتى بالذي الفعل له الفعل فيه اىل
يف املعىن منصوبا بعده، مبينا أن ذلك االسناد وتلك النسبة اىل ذلك األول، إمنا كان من 
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، وهو بذلك يقرر أن املزية يف )63"(أجل هذا الثاين، وملا بينه وبينه من االتصال واملالبسة
قرآين غري كامنة يف االستعارة اليت اشتمل عليها، وإمنا تعود اىل التركيب حسن هذا النص ال

كله جبميع أجزائه ومكوناته، اليت سبكت بطريقة جعلتها يف موقع اإلعجاز والتفرد، فأصل 
واشتعل شيب الرأس، والكالم مشتمل على : اإلسناد يف هذا التشكيل االستعاري هو

يعهد إسناده اىل الشيب يف عادة اخلطاب، وإمنا يسند اىل  االستعارة أيضا؛ ألن االشتعال مل
وانتشر شيب الرأس، إال أنه استعار : األجسام القابلة لالشتعال، ولو أراد احلقيقة لقال

االشتعال بدل االنتشار، ليشري اىل مسألة مهمة يف ذلك االنتشار، وهي السرعة والقوة، 
مبالغة من االنتشار يف الداللة على األمر،  وفناء كل الشعر األسود؛ ألن االشتعال أكثر

ولكن هذه االستعارة غلفت بطريقة تركيبية أخرى رمست مالمح ذلك االنتشار املبالغ فيه، 
حيث مل يسند االشتعال اىل الشيب، بل أسند اىل الرأس الذي يشتمل على الشعر، فبني 

ييز مبينا ملا أم يف النص، الرأس والشعر مالبسة واتصال، وحول الفاعل احلقيقي ليكون مت
وهذا التحويل للفاعل احلقيقي وجعله متييزا يضفي توكيدا آخر للنص، دال على الشمول، 
وأن ذلك االشتعال مل يبق أثراً للشعر األسود األصلي، فاالستعارة متحققة من دون ذلك 

الت جديدة التحويل يف التركيب، ولكن هذا التحويل املشتمل على االستعارة أعطاها دال
  .وآفاقا بعيدة

ومن أجل بيان أثر العالقات اإسنادية يف التشكيل االستعاري، ودور العالقات 
الداخلية بني أجزاءئه ومكوناته، سنتوقف عند جمموعة من النصوص القرآنية، لنبني أثر 

عبريية التركيب يف حتديد االستعارة ورسم مالحمها، والعمل على إبراز مجالياا، والدقائق الت
اليت قدمها التركيب لالستعارة املشتمل عليها، من ذلك االستعارة التصرحيية الواردة يف 

الَر كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْن ربهِم إِلَى : (قوله تعاىل
يدمزِيزِ الْحالْع اطرحيث حذف املشبه وهو الكفر وأبقي املشبه به ) 1: آ -ابراهيم/ ص

وهي الظلمات، وكذلك متّ حذف اإلميان، وإبقاء النور على سبيل االستعارة التصرحيية، 
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، إال أن )الظلمات والكفر: (لكن هذه االستعارة وإن وقعت يف لفظني مفردين مها
يتها، فلوال أنه أسند التركيب الذي وقعت فيه أسهم إسهاما فنيا يف الكشف عنها وجتل

اإلخراج للناس من الظالم اىل النور ملا عرفت االستعارة، مبعىن أن النيب وظيفته إخراج 
الناس من الكفر اىل اإلميان بالدعوة والتبليغ، ويف احلقيقة يكون اإلخراج من مكان حسي 

أَخرجك كَما : (اىل مكان حسي آخر، كما يدل عليه االستعمال اللغوي، كما قال تعاىل
، إال أن اإلخراج )5: آ -األنفال/ ربك من بيتك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقاً من الْمؤمنِني لَكَارِهونَ

 هنا مل يكن يف احملسوسات بل انتقل اىل املعنويات، ومها الكفر واإلميان، ومع ذلك مل يتعد
نوية أخرى للكفر واإلميان، وهي الظلمات اإلخراج اليهما مباشرة، بل انتقل اىل داللة مع

والنور، وعملية اإلخراج من دون إسنادها اىل النيب املرتّل عليه الكتاب اهلادي يعقل أن يتم 
أخرجت ولدي من : اإلخراج من الظلمات اىل النور من دون االستعارة، إذ ميكن أن يقال

ج اىل النيب اهلادي صلى اهللا عليه الظالم اىل النور، وأقصد املكان، لكن بسبب إسناد اإلخرا
وسلم، وعالقته باملدعويني انتفت داللة الظلمات والنور على املكان احلسي، إذ ليس من 
وظائف األنبياء إخراج الناس من األمكنة املظلمة اىل األمكنة املضيئة، وإمنا إخراجهم من 

اد، فلوال االسناد يف حالة الضياع واالحنراف عن طرق الصواب، وإرجاعهم اىل طريق الرش
لتخرج، ملا عرفنا االستعارة، وملا كان هناك تشكيل استعاري أصال، إذ حيتمل النص : قوله

استعارالظلمات والنور بدل الكفر : حينئذ احلقيقة، فليس صوابا أن نقول يف التحليل
ظلمات واإلميان، دون أن نتوقف على أثر ذلك اإلسناد الذي منع أن يراد املعىن األصلي لل

والنور، وهذا معىن اشتمال النص على قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي، كما أن داللة 
اإلخراج اليت ختتص باألماكن واملواضع، تعطي للكفر واإلميان أماكن ومساحات يف الفكر 
والقلب والضمري، فالنيب خيرج الناس من أماكن الكفر يف العقول والقلوب اىل أماكن 

يها، ويف ذلك تشخيص للمعنويات، وإظهار هلا يئة احلسيات املرئية، فالكفر اإلميان ف
واإلميان بسبب تعدية اإلخراج إليهما حصل هلما وجود مكاين يف القلب والفكر ميكن 

حنن :"  تشخيصهما والعمل على إحالل أحدمها حمل اآلخر، وهذا معىن قول أحد النقاد
خر ويعدل عنه، إن كل طرف من طريف االستعارة إزاء طرفني يتفاعل كل منهما يف اآل



 اجلزائر  –  األغواط جامعة  –  حمكمة أكادميية فصلية دولية جملـة:  الباحث

   60 ص /..........خاص باملؤمتر الدويل يف البالغة العربية:  2014أفريل /   15العدد 
 

يفقد شيئا من معناه األصلي ويكتسب معىن جديدا، نتيجة لتفاعله مع الطرف اآلخر داخل 
  ).64"(سياق االستعارة، الذي يتفاعل بدوره مع السياق الكامل للعمل الشعري أو األديب

غضب أَخذَ اَأللْواح وفي ولَما سكَت عن موسى الْ: (ولو تناولنا قوله تعاىل
، لوجدنا أمهية )154: آ-األعراف/ نسختها هدى ورحمةٌ لِّلَّذين هم لربهِم يرهبونَ

العالقة االسنادية اليت أعطت االستعارة وزا وقيمتها التعبريية، فمن املعلوم أن النص 
، حيث أبقى )سكن(، بدال من الفعل)كتس(مشتمل على استعارة مكنية، جتلت يف الفعل

، وأبقى شيئا من خواص )االنسان(املتكلم املشبه وهو الغضب، وحذف املشبه به وهو 
، وأسند هذا الفعل اىل الغضب )سكت(ولوازم ذلك احملذوف ليدل عليه، وهو الفعل

استعارة ختييلية، فأصبح الغضب الذي هو انفعال نفسي معنوي متشخصا متجسما، بسبب 
ذلك اإلسناد، وروعة الكالم متأتية من التشكيل الذي وقعت فيه االستعارة، وعملية 
اإلسناد اليت تفاجئ السامع وتنبهه اىل وجود مستوى غري معهود يف اخلطاب، فالتشكيل 
االستعاري يظهر كمفجر للداللة، وذلك بالتصوير عن طريق خمالفة تراتبية لنسق التعبري 

ود أن يسكت موسى الغاضب، ويكون الكالم حقيقة، لكن ما التقليدي، ذاك أن املعه
الذي حدث، فبدال من إسناد الفعل اىل موسى الغاضب، حول اإلسناد اىل الغضب الذي 
انتاب موسى، وبدال من وقوع موسى فاعال يف النص، حتول اىل متعلق بالفعل بواسطة 

ضب وجتاوز موسى وانتقل اجلار الدال على التجاوز واالنتقال، فصار املعىن، سكت الغ
عنه، فاجلمال يف النص وقوته، ال تكمن يف االستعارة والتشبيه بني الغضب واالنسان الذي 
من خصائصه السكوت، وإمنا يكمن يف تلك العالقة اإلسنادية املعدولة عن األصل 
الوضعي، حيث دلّت عالقة الفاعلية على ذهاب الغضب بالكلية، ومل يبق منه شيء يف 

سكت موسى الغاضب، لدلّت على : وسى، يف حني لو جاء النص على األصلقلب م
سكوت موسى، واحتمال بقاء الغضب راجحا، فعملية العدول عن العالقة اإلسنادية 
األصلية كان لتحقيق فائدة ال ميكن للحقيقة أن تؤديه، وأن تقوم به، وهو املقصود 
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التركيب النحوي بإعادة عنصر من  بالعدول النحوي السياقي، مبعىن التحول احلاصل يف
  ).65(عناصر بنائه على نسق خمالف ملا سبق ذكره يف السياق نفسه

وقصدنا بالعالقة االسنادية اليت تسهم يف مجالية االستعارة العالقة اإلسنادية التامة 
أو الناقصة، أعين العالقة القائمة بني أجزاء الكالم األساسية كاملبتدأ واخلرب والفعل 

اهدنــــا : (اعل، أو العالقة اإلضافية أو الوصفية، فلو توقفنا عند قوله تعاىلوالف
يمقاطَ املُسترالصراط(لوجدنا االستعارة التصرحيية يف كلمة ) 6: آ -الفاحتة/ الص( ،

فالداعي ال يريد االهتداء اىل الطريق، وإمنا يريد االهتداء اىل الدين احلق، فجرى يف النص 
اهدنا الدين احلق كالصراط املستقيم، : األصل الوضعي للحديث، وكان األصلعدول عن 

إال أنه حذف املشبه وأقيم املشبه به مقامه على سبيل االستعارة التصرحيية، وفائدة هذه 
االستعارة بينة، ألا متّ من خالهلا تشخيص الدين وجتسيمه من خالل تشبيهه بشئ 

بارة عن االعتقادات القلبية اليت ال ميكن رؤيتها حمسوس مشخص مرئي، مع أن الدين ع
باحلواس، ولكن مجالية االستعارة ظهرت من خالل العالقة اإلسنادية الناقصة بني 

، فمجئ هذا الوصف يف هذا التوقيت نبه اىل أمهية )الصراط(واملوصوف) املستقيم(الصفة
ثرية، واالعتقادات متنوعة، االهتداء اىل الدين احلق وليس أي طريق أو دين، فاألديان ك

والداعي يريد االهتداء اىل الدين احلق، فنبه من خالل هذا الوصف للصراط بأنه املراد 
الدين احلق، ولكن هذا الوصف يناسب املشبه به دون املشبه، ولذا تسمى االستعارة حينئذ 

ملشبه احملذوف، إهدنا الصراط احلق، ليالئم ا: ، ولكن لو جاء النص بالتقدير اآليت)مرشحة(
لتحول الصراط من كونه طريقا مشخصا حمسوسا اىل طريق معنوي، وحينئذ تذهب قيمة 
االستعارة، اليت من أجلى أهدافها تشخيص املعنويات وجتسيمها، فالعالقة االسنادية بني 
الصفة واملوصوف ساعدت يف حتقيق هدف االستعارة وبيان سر اختيارها، والعالقات 

يتضمنها الترتيب االستعاري، والتفاعل بني املشبه واملشبه به، ال يظهر  الداخلية اليت
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مجاليته من دون التركيب كله، وهذا ما يؤكد عبد القاهر عليه من أن الصورة اازية ال 
  ).66(تتضح قيمتها املعنوية والشعورية إال يف إطار النظم والسياق

يل االستعاري الوارد يف قوله كما أسهمت العالقة اإلسنادية اإلضافية يف التشك
، حيث )112: آ -النحل/ فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانواْ يصنعونَ: (تعاىل

وحذف املشبه به، وهو الشيء الذي يقبل ) اجلوع(متثلت االستعارة يف ذكر املشبه 
) لباس(ذوف، من خالل كلمة اإلحاطة باللباس، وأبقي شيء من خواص ولوازم ذلك احمل

املضافة اىل اجلوع، فاجلوع شعور نفسي وعضوي باحلاجة اىل الطعام، كما أن اخلوف هو 
انفعال نفسي لعوامل بغية الشعور باالطمئنان واألمان، وكالمها ينتابان اإلنسان ويدخالن 

واخلوف، لكان  فأذاقهم اهللا اجلوع: يف نفسه ويؤثران فيه، ولو جاء النص بالصورة اآلتية
اخلوف واجلوع جمرد أمرين يعرضان على اإلنسان من دون توصيف حقيقي، وتشخيص 
ألثرمها العميق فيه، ولذا كان ااز عملية إكساء األلفاظ بدالالت جديدة من خالل 
عمليات االقتران غري املعهودة، فينشأ عن ذلك ترابطات وعالقات فكرية بني معان غري 

وهو ليس خروجا عن قانون اللغة، بل هو يسري بظلها وضمن عالقاا مترابطة سابقا، 
لباس اجلوع (املتاحة، وعندما جاءت االستعارة من خالل التركيب اإلسنادي اإلضايف 

أعطى ذلك األمر للجوع واخلوف جتسيما من خالل حتوهلما من كوما أمرين ) واخلوف
هو العدول التركييب، حيث مل يعهد يف معنويني اىل ثياب يشتمل اإلنسان عليهما، وهذا 

االستعمال والعرف اللغويني وجود ثياب للجوع واخلوف، بل الثياب عادة تكون 
ثياب الناس والقوم، أمر معتادا معهودا، وأما ثياب اجلوع : لإلنسان، ولذا يكون تركيب

:" تكون واخلوف فخروج عن النمط املعتاد يف التركيب اللغوي، واملعرفة العرفية، ولذا
االستعارة نقطة إضاءة يف ذاا مث يف السياق الذي يتضمنها مع غرابتها عنه، وإمنا ينكشف 
ذلك ملن يدرك أن الكلمة املعارة ليست من هذا احمليط الذي حلّت فيه، وعند هذه احلالة 

سهم الداللية يتحقق عنصر املباغتة، مما حييد التنامي النمطي خلطية الدالالت املألوفة، في
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ذلك يف اتقاد أحاسيس بديلة حتيل على تداعيات جديدة ما كانت لتخطر على البال لوال 
تصاعد الشعور اجلمايل الذي استدعاه مثل هذا التركيب مما يصنعه من إثارة أو 

، فبهذه اإلضافة صار اجلوع واخلوف ثوبني حميطني باإلنسان، ويف ذلك إشارة )67(إدهاش
الذي نزل بأولئك القوم، حيث أحاط م من كل جانب،  اىل شدة ذلك اجلوع واخلوف

فلم جيدوا منه فكاكا، ولكن هذا التشكيل االستعاري مل يتوقف عند حد االسناد اإلضايف، 
، وإمنا )فأذاقهم(بل تبعه ما يقوي ذلك اجلوع واخلوف، كما دل عليه التجريد يف قوله 

على ما يالئم املشبه دون املشبه به،  مسيت هذه االستعارة جمردة؛ ألن التركيب اشتمل
فاإلذاقة والتذوق أمر يناسب اجلوع واخلوف، وإمنا جاء التجريد يف النص دون الترشيح 
لالستعارة، أعين ذكر ما يالئم اجلوع واخلوف دون ما يالئم املشبه به احملذوف كاإلنسان 

اس وإحاطته م، املرتدي ثيابه، ألن الغاية تشخيص اجلوع واخلوف دون توكيد اللب
فاإلحاطة حصلت من خالل االسناد اإلضايف، ولكن الغاية تشخيص ذلك اجلوع 
واخلوف، حىت يصري متذوقا حمسوسا، فكان التجريد يقوي ذلك التشخيص للمعنوي 
ويعمل على جتسيمه، فاجلوع ثوب يرتدى ويتذوق أيضا، وهذه إحدى وظائف االستعارة 

إا تعطيك الكثري من املعاين باليسري من اللفظ، حىت :" هاليت شخصها عبد القاهر، بقول
... خترج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وجتين من الغصن الواحد أنواعا من الثمر، 

، )68..."(فإنك لترى ا اجلماد حيا ناطقا، واألعجم فصيحا، واألجسام اخلرس مبينة
سناده اىل اللباس، فهم ال يتذوقون وبدال من إسناد اإلذاقة للجوع واخلوف عدل اىل إ

اجلوع واخلوف، بل يتذوقون لباسهما للداللة على شدة حالة اجلوع واخلوف اليت نزلت 
م، فلم يقتصر يف تعذيبهم على اجلوع واخلوف، بل مجيع ما حييط ذينك من أسباب 

واخلوف، بل ونتائج ومؤثرات، فلو كان اإلسناد اىل املفعول القتصرت اإلذاقة على اجلوع 
عدي الفعل اىل لباسهما دوما، ليعطي صورة متكاملة على شعورمها الكامل باجلوع 

                                                        
  . 83: مراح -العدول يف البالغة العربية، مقاربة أسلوبية)  67
  .43: اجلرجاين -أسرار البالغة)  68
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واخلوف مع مجيع العوامل واألسباب والنتائج اليت متخضت عنهما، ومن دون هذا التحليل 
للتشكيل االستعاري، والعالقات اإلسنادية اليت عدل فيها عن أصلها التركييب، ال يعرف 

تعارة يف اخلطاب القرآين، وهذا ما عناه عبد القاهر اجلرجاين يف تعامله مع فن قيمة االس
االستعارة، فهو يرى أن األلفاظ وحدات داللية ال تفاضل بينها؛ إال إذا تآلفت مع 
الوحدات األخرى، وعنده ال تستمد االستعارة قيمتها إال من النظم، وال تكتسب فضيلتها 

ها وفهم معناها ال ميكن حتقيقه إال من بعد العلم بالنظم إال من السياق، بل إن تفسري
والوقوف على حقيقته، وهذه هي النظرة اجلمالية الداخلية، فالتشكيل االستعاري ال يقتصر 
على اللفظ املستعار، بل على مجيع العالقات التركيبية احمليطة به، وكيفية تركيبها وتأليفا 

الكالم من أجله، فالقضية يف االستعارة ال تكمن  تركيبا وتأليفا يؤدي الغرض الذي سيق
يف اختيار اللفظ املستعار، بل يف الترتيب والتشكيل الكالمي الذي اشتمل على االستعارة 

  .وغذّاها بعناصر الروعة واجلمال

وجند العالقات االسنادية اليت اشتملت على االستعارة املكنية الواردة يف قوله 
/ ا جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغرياًواخفض لَهم: (تعاىل

قد أخذت بعدا آخر، حيث أسند اخلفض اىل اجلناح املستعار من ) 24: آ -اإلسراء
الطائر، على أنه قرينة دالة عليه بسبب حذف املشبه به، ليقوي التخييل احلاصل يف 

، فمن املعلوم يف املستوى املعهود للخطاب أن الذل والتذلل )جناح الذل(التركيب اإلضايف
للوالدين ليس له جناح يف احلقيقة، ولكن ملا شبه ذلك التذلل بالطائر املتذلل حنوا على 
أفراخه، واستعري منه لفظ اجلناح، وأسند اىل الذل، لريسم صورة من املشاعر الرقيقة يف 

ن يف السن، فالطاعة وحدها ال تكفي إن مل يكن معها رقة يف التعامل مع الوالدين الكبريي
املشاعر، ولطافة يف األحاسيس، كما يصور تلك الرقة واللطافة ذلك الطائر ذو القلب 
املليء باحلنو والرمحة، وهذا التركيب اإلضايف املشتمل على االستعارة، أسند اىل فعل 

لد ألبويه وتذلل الطائر على أفراخه، ولكن اخلفض، تقوية للعالقة املتخيلة بني تذلل الو
ليس املراد من النص قضية اخلفض، بل الغاية األساسية من التشبيه هو التذلل يف الطاعة، 
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، )من الرمحة(والوصول ا إىل أعمق وأعلى درجاا، وذلك يتضم من خالل اجلار وارور
، ومبا )جناح الذل(لتركيب اإلضايففالرمحة هي املطلوبة وهي الغاية اليت يبتغيها ويطلبها ا

املشبه به، فاالستعارة جمردة، ونفيد ) الطائر(املشبه دون ) الذل(أن اجلار وارور يناسب 
من هذا االختيار أن جميء الترشيح تارة والتجريد أخرى مرتبط بغاية اخلطاب، فإن كانت 

شبه به جيء باالستعارة مرشحة، الغاية املشبه جيء باالستعارة اردة، وإن كانت الغاية امل
  .معينا لذلك وحمددا له) من الرمحة(وملا كان التذلل هو املراد من النص جاء احلال
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  عالقة البالغة بالنحـو

         ----------- 

  اجلزائر -جامعة باتنة   -   النوي  مليكة  الدكتورة

 ------------  

 : مقدمة

عرف عبد القاهر اجلرجاين بعقله احلصيف، وفكره املتوقد، ونظراته الفاحصة   
ورؤاه املمتدة إىل املاضي ينهل منه إىل احلاضر ليؤصل لفكر جديد، وهو يف كل هذا طائر 
ه حملق يرحل إىل عوامل فكرية يتجول ليبحث وينقب عله يعود حممال بغذاء العقل، ذ

الفلسفة ومن هذه الفلسفة ينطلق فإذا البحث يطول، ينتقل كنحلة من زهرة إىل زهرة 
ليصنع الشهد، شهد البيان العريب والنحو واللغة والنقد، جاعال هدفه يف كل هذا الوصول 
إىل سر اإلعجاز القرآين، فطوىب لكل من جترأ على دق باب هذا الكرت الثمني، وسعادة 

يكشف اخلفايا، إا رحلة الفكر اجلرجاين يف رحاب اإلعجاز لكل من حاول الغوص ل
 .القرآين

" أسرار البالغة"كتابني أكسباه شهرة عظيمة، إما بيطل علينا عبد القاهر   
الشعر، أما  بالغة" سراراأل"ودالئل اإلعجاز، إذ حقق ما مكانة أدبية ونقدية، فتناول يف 

د نفسه يف حبر جلي، حبر القرآن الكرمي، حيث يف الدالئل، فقد انطلق من البالغة ليج
تقاذفته أمواج اللغة، والبالغة، والنحو، واملوسيقى، فكان عليه أن جييد السباحة ليصل إىل 
بر األمان، ليطالع الدارس باجلديد يف سر إعجاز القرآن، وكان اجلديد هو خروجه عن العرف 

عن تطبيق هذه  مثلة يف تلك اآلثار املعنوية اليت تنشأالعريب لوظيفة النحو اإلعرابية، إىل وظيفته املت
لذا فإن السيطرة يف دالئل اإلعجاز كانت للنحو . القواعد اليت على أساسها يتشكل املعىن

  .وعالقته باملعاين، إضافة إىل جتاوزه لثنائية اللفظ واملعىن وإقراره بالنظم
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نشري إىل ما تضمنه " الدالئل"نحو يف كتاب لوقبل ولوج عامل عالقة البالغة با  
الكتاب، حيث كانت البداية عبارة عن مدخل إىل إعجاز القرآن ركز فيه على النحو 
والنظم، وأن ال نظم إال بتعليق الكلم بعضها ببعض، وقسم الكلم إىل اسم وفعل وحرف، 

تحيل أن يكون وأشار إىل طرق التعليق بينها مع التمثيل ملا يقول، وخلص إىل أنه يس
الكالم من فعل وحرف، وال من حرف واسم إال يف النداء، وأجاز ذلك ألنه ميكن تقدير 
فعل مضمر تقديره أدعو أو أعين، ويرى بأن طرق التعليق ما هي إال معاين النحو 
وأحكامه، ليصل بعد كل هذه املقدمة إىل سؤال منطقي أن مجلة هذه األحكام عرفتها 

صل حتآن نزل بلغتهم فما وجه اإلعجاز وأين يكمن سر الفضل؟ ولن العرب من قبل والقر
ومتعنت ما أودعه فيه اجلرجاين من " دالئل اإلعجاز"على اإلجابة إال إذا اطلعت على 

  :الرباهني واألدلة لينهي القول بأبيات شعرية يقول فيها

  ولست أرهب خصما إن بدا فيه  **ه  ـست أخفيـإين أقول مقاال ل

  يف النظم إال مبا أصبحت أبديه** ل إىل إثبات معجزة ما من سبي

  69معىن سوى حكم إعراب تزجيه  **ه ـاظمـالم أنت نـفما لنظم ك

  .وقد خلص يف هاته األبيات جممل ما جاء يف مدخل إعجاز القرآن الكرمي

فبدأها حبمد اهللا وشكره على نعمائه والتوكل على اهللا والتعوذ من إدعاء ما :  أما املقدمة 
ال يعلم، والصالة على نبينا وعلى صحابته، بعد هذا ركز على العلم وقيمته، والبدء به يف 
الدالئل ألنه الطريق للوصول إىل سر اإلعجاز، وعده أعلى منازل الشرف، وهو السبيل 

كل مفخرة، ورأى أن الفضل كل الفضل يف صناعة الدرر وحياكة احلرير إمنا لكل خري ول
يعود لعلم البيان، وتناول علم اللغة ووضح دوره يف البيان، أما حديثه عن الشعر ففيه نقد 
ملن زهد فيه واعتربه ما لذ وسر، ليصل إىل بيت القصيد وهو النحو ودوره يف عملية 

                                                        
  .18ص  عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز - 69
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إال لتوضيح فكرة يراها خاطئة وهي فصل النحو عن " ئلالدال"النظم، وما تأليفه لكتاب 
املعىن وقصره على الشكل اإلعرايب، فكانت محلته على من زهد يف النحو، أما النحو 
فمكانته يف الدالئل مكانة العمود الفقري يف الفقاريات، ليختم املقدمة باحلديث عن 

ه أو يعارضوه، وحث على إعجاز القرآن، وهو عجز العرب وغريهم على أن يأتوا مبثل
دراسة القرآن والغوص يف أعماقه ملعرفة سر إعجازه داعيا إىل اعتماد العلم، ومراجعة 

  . العقل، والبعد عن اهلوى وعن التقليد

  :اهتمام دارسي اإلعجاز بالنظم 

باهتمام دارسي اإلعجاز وغريهم من البالغيني واللغويني، هدفهم النظم حظي 
بعض الكالم أحسن من بعض؟ هذا السؤال جعل اجلرجاين يفرد  واحد وهو ملاذا يكون

عامل لغة وحنو ومتكلما عارفا (أبوابا للفصاحة والبالغة والرباعة، ورغم أن اجلرجاين كان 
ولكنه كان ماهرا يف حتويل النحوي واملنطقي والكالمي والعقائدي إىل صياغة . وملتزما

ما الذي جيعل بعض الكالم : بالغيا وهوبالغية تدور حول السؤال اجلوهري املناسب 
ومتثلت عصارة فكر . 70)أحسن من بعض؟ قدم عصارة تشم منها رائحة تلك املشاغل

اجلرجاين يف نظرية النظم يف الدالئل جاعال العمود الفقري هلا يتمثل يف توخي معاين النحو 
لبالغة يف اللفظ، واليت تكشف املعىن القائم يف النفس، ألن اجلرجاين ال يرى الفصاحة وا

هذه اللفظة فصيحة، إال وهو يعترب : وهل جتد أحدا يقول(إمنا هي أوصاف تعود إىل املعاين 
من . 71)مكاا من النظم، وحسن مالءمة معناها ملعىن جاراا، وفضل مؤانستها ألخواا؟

ناه ، فاحلديث عن ااز والذي مع"معىن املعىن"أجل ذلك كان اهتمامه بفكرة املعىن و
استعمال كلمة يف غري معناها األصلي جيعلنا حنكم على أن ااز ال جيري على اللفظ ولكن 
على املعىن الذي يدل عليه ااز، وال حيمله اللفظ ولكن حيمله معىن اللفظ، واحلديث عن 
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وهو األداة املفضلة يف أسلوب القرآن، فهو يعرب بالصورة (ااز حديث التصوير الفين 
املتخيلة عن املعىن الذهين، واحلالة النفسية، وعن احلادث احملسوس، واملشهد املنظور،  احملسة

وعن النموذج اإلنساين والطبيعة البشرية، مث يرتقي بالصورة اليت يرمسها فيمنحها احلياة 
الشاخصة، أو احلركة املتجددة، فإذا املعىن الذهين هيئة أو حركة، وإذا احلالة النفسية لوحة 

  . 72)شهد، وإذا النموذج اإلنساين شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية جمسمة مرئيةأو م

أن يضبط (وقد استخدم اجلرجاين مصطلح الصورة يف أكثر من موضع ففي قوله   
يقصد بصورة األلفاظ شكلها اخلارجي، ومعاين الصورة عنده . 73)صور األلفاظ وهيئتها

أراك : مثيل حكم االستعارة سواء، فإنك إذا قلتوحكم الت:(التعبري الفين اجلمايل يف قوله
تقدم رجال وتؤخر أخرى، فأوجبت له الصورة اليت يقطع معها بالتحري والتردد كان أبلغ 

: قد جعلت تتردد يف أمرك، فأنت كمن يقول: ال حمالة من أن جتري على الظاهر فتقول
  . 74)أخرج وال أخرج، فيقدم رجال ويؤخر أخرى

اين لفظ الصورة يف تعليقه على ما ذهب إليه اجلاحظ من كما اعتمد اجلرج  
الشعر صياغة وضرب من (استحسانه للمعاين واعتربها مطروحة يف الطريق لريى بأن 

فأعطى املزية والفضل يف الشعر للفظ  دون املعىن فالتصوير عند اجلاحظ . 75)التصوير
وهكذا . هذه العملية بالنظم إبداع وفن ولكنه يتحقق باأللفاظ، يف حني أن اجلرجاين يربط
وإمنا شاع على ألسنة نقاد (فإن مصطلح الصورة عرف يف اخلطاب النقدي منذ القدمي 

الرومانتيكية منذ أوائل القرن التاسع عشر، وزاد االهتمام ا لدى شعراء احلركة الرمزية يف 
م وقال أحده" 1896 – 1844"، وفريلني "1898-1842" فرنسا من أمثال مالرميه

: إا سحر يلقى به إىل القارئ، وقال ثالث: إا املشكاة السحرية، وقال آخر: عن الصورة
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: واعلم أن قولنا: (بقوله اجلرجاين الصورة وعرف. 76)إا وثبة فروسية، انفجار، زلزال
فلما رأينا البينونة . الصورة، إمنا هو متثيل وقياس ملا نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا

بني آحاد األجناس تكون من جهة الصورة، فكان بني إنسان من إنسان، وفرس من فرس 
  .77)خبصوصية تكون يف صورة هذا ال تكون يف صورة ذلك

لذا فإن داللة الصورة يف القول السابق مرتبطة مبا يدرك فالتصوير هنا مادي 
بالعني، ولكن اجلرجاين مل يتوقف بالصورة عند هذا املفهوم، بل أضاف نوعا آخر من 

مث وجدنا بني املعىن يف أحد البيتني وبينه يف اآلخر (الداللة املرتبط بالتمثيل الذهين للمعىن 
للمعىن يف هذا صورة : الفرق وتلك البينونة بأن قلنابينونة يف عقولنا، وفرقا عربنا عن ذلك 

    78) غري صورته يف ذلك

ويف سياق حبثه عن أوجه اإلعجاز أثبت أن الصورة الفنية جزء منه، ألن إقراره   
بالنظم كوجه لإلعجاز إقرار بالصورة واليت هي من مكونات النظم، فكانت نظرته 

يأيت املعىن الثاين هلا وهو داللتها على التمثيل مث (للصورة بني مفهومها البصري والتجريدي 
الذهين للمعىن، سواء أكان حسيا أم جتريديا، وهذا املعىن هو أوسع معانيها على اإلطالق 
وقد أدركه يف نقدنا العريب القدمي عبد القاهر اجلرجاين ونبه إليه يف معرض حديثه عن 

التصوير الفين يف القرآن الكرمي  ومن مشاهد. 79)توارد شاعرين أو أكثر على معىن واحد
اليت توقف عندها اجلرجاين قوله تعاىل يف سورة الكهف ﴿وكلبهم باسط ذراعيه 

بدل الفعل يبسط أدى إىل ثبوت " باسط" فاعتماد اسم الفاعل  18سورة الكهف اآلية بالوصيد﴾
ذي ورد ذا الصفة، ورغم أن هذه النظرة حنوية إال أا تؤدي إىل فهم التصوير الفين وال
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وبيانه أن موضوع االسم أن يثبت به املعىن للشيء من غري أن يقتضي (األسلوب دون غريه 
جتدده شيئا بعد بشيء، وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي جتدد املعىن املثبت به شيئا 

وملا كان املقصود استمرار معجزة الفتية، ليعلم اجلميع أن وعد اهللا حق، . 80)بعد شيء
استمرارها مرتبطا كذلك ببقاء الكلب على هذه اهليئة الثابتة فكان التعبري باالسم فكان 

  .بدل الفعل يبسط ألن ذلك ال يؤدي الغرض" باسط"

  :ااز يف القرآن 

واحلديث عن ااز يف القرآن الكرمي أثار جدال كبريا بل خالفا بني علماء الكالم 
البالغة والنقد، وقد أخذ احلديث عن ااز ثالث يف بداية األمر، ليصل إىل علماء اللغة و

االجتاه األول وهو اجتاه املعتزلة الذين اختذوا من ااز سالحا لتأويل النصوص : (اجتاهات
مع أصوهلم الفكرية، واالجتاه الثاين هو اجتاه الظاهرية الذين وقفوا بشدة وحزم  فقاليت ال تت

ورفضوا تأويل املبهمات يف النص القرآين، ضد أي فهم للنص يتجاوز ظاهره اللغوي، 
أما االجتاه الثالث فهو اجتاه األشاعرة الذين حاولوا أن ... واعتربوها مما استأثر اهللا بعلمه

يقفوا موقفا وسطا بني املغالني يف استخدام ااز لتأويل النص، وبني الرافضني لوجود 
  .81)ااز

﴿وعلم آدم األمساء كلها :ق من قوله تعاىلة للغة تنطليومعىن ذلك أن نظرة الظاهر  
فما  31سورة البقرة اآلية مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني﴾ 

أما املعتزلة فريون أن اللغة تواضع عليها . دامت اللغة توقيفا من اهللا فال جيوز التأويل فيها
د ذلك أن يوفّقوا بني الرأيني ألن اللغة عندهم البشر، فيجوز التأويل ليحاول األشاعرة بع

فاحلديث عن العناصر اازية عند عبد القاهر اجلرجاين حديث عن التمثيل . وحي وعقل
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واالستعارة والتشبيه والكناية، واليت وجدناها قد مثلت مضمون كتاب أسرار البالغة، مع 
أال يقصد بالتجنيس والسجع التجنيس والسجع، مع تأكيده على : أنواع من البديع منها

التزيني، وال أن يتكلف أمرمها بل تترك املعاين لتطلب األلفاظ ألن األلفاظ تابعة للمعىن 
فالتجنيس ال يستحسن يف (وخادمة له، ولن يتحقق اجلمال إال من خالل الصياغة والنظم 

 يكن مرمى حال جتانس اللفظني، إال إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا محيدا، ومل
  : اجلامع بينهما مرمى بعيدا، أتراك استضعفت جتنيس أيب متام يف قوله

  فيه الظنون أمذهب أم مذهب**     ذهبت مبذهبه السماحة فالتوت

  .82")*حىت جنا من خوفه وما جنا:" واستحسنت جتنيس القائل 

مكررة يف وتعليل اجلرجاين الستحسان القول الثاين أن أبا متام أمسعنا حروفا   
كأنه " (نجا وجنا"، وأما اآلخر فقد عمد إىل لفظتني متشاتني "مذهب ومذهب"كلميت 

  . 83)خيدعك عن الفائدة وقد أعطاها، ويومهك كأنه مل يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها

ومما يالحظ أن عبد القاهر مل يقض على ثنائية اللفظ واملعىن فقط، بل قضى على   
فأعلن أن القيمة يف التشبيه واالستعارة وااز (العاري والتعبري املزخرف  ثنائية التعبري

والكناية ليست هلا من حيث هي تشبيه أو استعارة أو كناية، بل هي هلا من حيث قدرة 
االستعارة أو التشبيه على االمتزاج واالنصهار بغريها من عناصر التعبري األديب، وهي هلا من 

عل مع غريها وعلى مدى ما اكتسبته االستعارة من خصائص حيث قدرا على التفا
فدور السياق بالغ األمهية يف منح خصائص معينة لتعبري دون آخر،  84)مينحها السياق نفسه
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إمنا هي إدعاء معىن االسم (لذلك كان احلكم على االستعارة عند عبد القاهر اجلرجاين 
  .85)للشيء ال نقل االسم عن الشيء

ستعارة أمجل وأبلغ من احلقيقة، فال ميكن أن نسوي بني قوله وهكذا تكون اال  
﴿واشربوا يف قلوم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إميانكم إن كنتم : تعاىل

اشتدت حمبتهم للعجل، فنرى التعبري القرآين أبلغ : وبني قوهلم  93سورة البقرة اآلية مؤمنني﴾ 
صار ميثل يف حيام ما ميثله املاء لإلنسان، حىت  وأمجل أي أنه قد بلغ م حبهم للعجل أن

بلغ م األمر حد العبادة، وما كان بني التعبري القرآين وبني هذا القول من اختالف على 
  .مستوى األلفاظ تبعه اختالف على مستوى املعىن

  : الصورة عند عبد القاهر اجلرجاين

وحديث اجلرجاين عن الصورة مل يتوقف عند العناصر السابقة الذكر بل تناول   
رأى أن االستعارة ليست من التخييل و" األسرار"التخييل بالشرح والتفصيل، يف 

فاالستعارة ال تدخل يف قبيل التخييل، ألن املستعري ال يقصد إىل إثبات معىن اللفظة (
ومجلة ... هناك، فال يكون خمربه على خالف خربه املستعارة، وإمنا يعمد إىل إثبات شبه

احلديث الذي أريده بالتخييل ههنا ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو غري ثابت أصال، ويدعي 
ال طريق إىل حتصيلها، ويقول قوال خيدع فيه نفسه ويريها ما ال ترى، أما االستعارة  ىدعو

ىل أصله وجدت قائله وهو يثبت فإن سبيلها سبيل الكالم احملذوف يف أنك إذا رجعت إ
  .86)هلا شبح يف العقل ىأمرا عقليا صحيحا ويدعي دعو

فمعىن ذلك أن ما يعرب عنه ليس صورا للواقع ولكن صور ذهنية، وإن كانت غري   
لذا فإن الفرق بني االستعارة والتخييل عند اجلرجاين أن االستعارة تعتمد . بعيدة عن الواقع
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أما التخييل . احلذف، هذا احملذوف الذي إذا أعدنا ذكره وجدنا أنفسنا أمام أمر عقلي
  فرآه بعدا عن احلقيقة لذا فقد ربطه باألخذ والسرقة،   

ألنه يرى فيه خداعا للعقل، فعبد القاهر يناصر كل إبداع جيعل أساسه متثل 
قال للشاعر فيه إنه صدق، فالتخييل هو الذي ال ميكن أن ي(ولكن يعود فيقول  ,احلقيقة

وإن ما أثبته ثابت، ونفاه منفي، وهذا النوع ال يكاد حيصر إال تقريبا فمنه ما جيئ مصنوعا 
قد تلطف فيه واستعني عليه بالرفق واحلذق حىت أعطي شبها من احلق، وغشي رونقا من 

  .87)...الصدق باحتجاج خييل وقياس يصنع فيه ويعمل

إىل احلقيقة إال إذا كان مبدعا حذقا له القدرة على  وال يقترب الكاتب بالتخييل
  : أما قول الشاعر. .أن يغطي التخييل وخيلع عليه األدلة املتخيلة ليجعله يف حكم  الصادق

  إن تأملت من سواد الغراب** بياض البازي أصدق حسنا  

شاعر أن فينظر عبد القاهر إىل التخييل على أنه نوع من القياس املخادع، حيث أراد ال(
حيسِّن املشيب فشبهه ببياض البازي فهو جيري قياسا كاذبا ألن العلة اليت من أجلها 

  .88)يستحسن البازي هي البياض

وقد يبدو التناقض يف آراء اجلرجاين عند حديثه عن التخييل الذي يراه خداعا   
ن جيمع بني للعقل، وبني االستعارة اليت تعتمد على احلذف، ولكن إذا أدركنا أنه أراد أ

ألن االسم املستعار (النظرة العقلية واجلمالية يف العمل األديب علمنا أن ال تناقض وذلك 
كلما كان قدمه أثبت يف مكانه، وكان موضعه من الكالم أضن به، وأشد حماماة عليه، 
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وأمنع لك من أن تتركه وترجع إىل الظاهر وتصرح بالتشبيه، فأمر التخييل به أقوى 
  .89)كلم له أظهر وأمتودعوى املت

  : فالصورة التخييلية تعتمد اإليهام واملبالغة كقول الشاعر  

  90كأن الزمان له عاشق** وحاربين فيه ريب الزمان 

إذ جعل الزمان حبيبا يشاركه من حيب وحياربه، وهذا من باب التخييل الذي   
ينظر إىل التشبيه  اينفاجلرج. أعطى البيت قوة وحسنا، ألنه اعتمد االستعارة يف بناء البيت

يف حكم  -وهي صورة بالغية  -وهكذا تصبح االستعارة (ا مبالغة مواالستعارة على أ
املعاين التخييلية، يضاف إىل ذلك أن عبد القاهر يكره التقليد واالبتذال، ألن وظيفة 
 الصورة البالغية هي التمثيل احلسي للتجربة الشعرية وتكثيفها، فهو ينظر إىل الصورة
الصادقة على أا تلك اليت ال تكون واضحة مبعىن أن ال تكون مما تراه يف متناول الناس، 
فهو يركز على ضرورة التأويل وإنعام النظر وحتريك اخلاطر، ويعجب بالتشبيه الغريب 

فاخليال ضرب من السفر إىل األماكن البعيدة، حيث . 91)ويعد غرابته مقياسا جلماله الفين
عطشان ماء، فإذا أتاه مل جيده شيئا، وحيث الصدى ينطلق من املغارات السراب يبدو لل

فإذا حبثت عن صاحبه مل تعثر عليه، ولكن السراب يعطي األمل، والصدى جيعل صاحبه 
يعيش حلظات العبث، هكذا التخييل يبىن على الوهم، ولكن يف الوهم خلق وإبداع، 

  :لقي كقول ابن املعتزناهيك عما يتركه من أثر نفسي مجيل يف نفس املت

  92إن السماء ترجى حني حتتجب** عنك يل أمال  ليس احلجاب مبقصٍ
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فأملي يف جودك وعطائك، كأمل األرض يف جود السماء بعد أن حتتجب   
بالغيوم، ويعد هذا النمط من التخييل مستحسنا ومقبوال ألنه شبيه باحلقيقة، فالتخييل عند 

  :ح ذلك يف تعليقه على بيت البحترياجلرجاين مصدر إهلام للشاعر، ويتض

  والشعر يكفي عن صدقه كذبه**   كلفتمونا حدود منطقكم 

أراد كلفتمونا أن جترى مقاييس الشعر على حدود املنطق، ونأخذ نفوسنا فيه بالقول (
احملقق، حىت ال ندعي إال ما يقوم عليه من العقل برهان يقطع به، ويلجىء إىل موجبه مع 

  .93)يه التخييل، والذهاب بالنفس إىل ما ترتاح إليه من التعليلأن الشعر يكفي ف

فاجلرجاين يتسامح مع الشاعر ويرى أن من حقه أن يشكل الواقع املرئي بصور   
يعتمد فيها اخليال، ما دام القرآن الكرمي قد تناول كثريا من الصور اازية واليت شكلت 

" التشبيه"و" الصورة"إنه يفصل بني أما أدونيس ف. مع النظم وجها من أوجه اإلعجاز
خيلط الكثريون بني التشبيه والصورة حىت ليندر من قراء الشعر اجلديد وناقديه من :(فيقول

اجلسر  مييزون متييزا واضحا بينهما، فالتشبيه جيمع بني طرفني حمسوسني، إنه يبقى على
الصورة فتهدم هذا اجلسر ألا احملدود فيما بني األشياء، فهو لذلك ابتعاد عن العامل، أما 

وامتالك األشياء ... توحد فيما بني األشياء، وهي إذ تتيح الوحدة مع العامل، تتيح امتالكه
  .94)يعين النفاذ إىل حقيقتها فتعرى

وكأنه ذا القول ينعت التشبيه بالسلبية، أما الصورة فهي اليت ختترق جاذبية حدود       
وكأن أدونيس . من واقعيته، وتكسبه جتددا وحياة ذا التصويرالتعبري، حني جتعله عاريا 

جعل مصطلح الصورة أعم  *بذلك خيرج التشبيه من دائرة الصورة يف حني أن بعضهم 
وأمشل ليجمع األشكال البالغية كاالستعارة والتمثيل والتشبيه والرمز، وإن كان لكل 
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فالنص األديب ال . ا داخل النص الفينبناؤه، وطبيعته املميزة ووظيفته اخلاصة اليت يقوم 
يكشف عن نفسه إال ملتلقٍ عارف باللغة متمكن من بالغتها وحنوها، فللوصول إىل 
الدالالت العميقة داخل النص البد من مسح للدالالت األوىل؛ فهي اخليوط اليت تؤدي إىل 

  . ذا البحراملستوى الثاين إنه الداللة العميقة، فاللغة حبر والنص جزيرة داخل ه

  :عالقة البالغة بالنحو 

من فكرة النظم واليت جاهد إلثباا " الدالئل"إذا علمنا أن اجلرجاين انطلق يف   
جهادا عسريا وطويال، وإذا أدركنا أن قوام النظم هو توخي معاين النحو، وأن النظم تأليف 

لتذوق األديب وتركيب، فإن ما قصده اجلرجاين من وراء النظم أن يصل بالدارس إىل ا
الذي ال يتحقق مبعاين النحو فحسب، فأكد أن النظم يقتضي املعىن القائم يف النفس، 

وإذا تصورنا املسائل األخرى اليت جيادل فيها عبد القاهر وجدنا (فاألسبقية للمعاين 
وإن جرى يف ظاهر املعاملة على  –، فااز "النظم"أو " املعىن"معظمها متأثرا بنظريته يف 

فإن  –له  لفظ، بوصفه يقوم على انتقال اللفظ عن موضعه واستعماله يف غري ما وضعال
وكم هي مواضيع البالغة اليت ال ميكن معرفتها إال بعد العلم .  95")للمعىن"الصفة فيه 

 بدأ بالنظم موظفا النحو مث جاء )واشتعل الرأس شيبا(: ففي تعليقه على قوله تعاىلبالنظم 
اشتعل شيب الرأس ال جند هلا ذاك : ية، ذا النظم فلو قالأن مجال اآل دور البالغة ليوضح

إذا استعري للشيب على هذا الوجه " اشتعل"فما السبب يف أن كان : فإذا قلت(احلسن، 
كان له الفضل؟ ومل بان باملزية من الوجه اآلخر هذه البينونة؟ فإن السبب أنه يفيد مع 

ل املعىن الشمول، وأنه قد شاع فيه، وأخذه من ملعان الشيب يف الرأس الذي هو أص
نواحيه، وأنه قد ستغرقه، وعم مجلته، حىت مل يبق من السواد شيء، أو مل يبق منه إال ما ال 

اشتعل شيب الرأس، أو الشيب يف الرأس، بل ال : يعتد به، وهذا ما ال يكون إذا قيل
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ظم عنده والذي هو وجه من فالن 96)يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على اجلملة
وإخراج ما يف القرآن من  ،أوجه اإلعجاز، ال يتحقق من خالل مراعاة قواعد النحو فقط

فليس األمر كما ظننت، بل ذلك يقتضي دخول االستعارة (االستعارة وضروب ااز 
  .97)ونظائرها فيما هو به معجز

ن نظرة معاصري عبد القاهر إىل البيان والبالغة ال تقل تعسفا عن نظرم إهذا و  
للنحو، فقد نظروا للنحو نظرة خاطئة حني قصروه على الشكل اإلعرايب، وجردوه من أن 

وال يعتمد فيه على (ملعاين بل رأوه ضربا من التكلف والتعسف ايكون له أثر يف حتقيق 
صل بذلك مما جتده يف املبادئ فهو تفع والنصب، وما يعقل، وأن مازاد منه على معرفة الر

  .98)فضل ال جيدي نفعا، وال حتصل منه على فائدة

أما نظرم إىل البالغة فتكشف عن جهل بأسرارها، وما هذا اجلهل يف نظر   
وهكذا جند عبد القاهر ميزج بني النحو والبالغة (اجلرجاين إال جهل مبعاين النحو والبالغة 

ا ندرك أن البحث يف معاين العبارات ويف إدراك الفروق الدقيقة اليت توجد يف مزجا جيعلن
استعمال لغوي، أو يف آخر، ويف الفروق اليت تكون بني معىن ومعىن آخر، نستطيع أن 
ندرك ذلك كله من خالل اعتبار الصورة البالغية من حيث هي مدلول عليها بالنظم، 

عن طريق معرفة ... شكيل الصورة األدبية اجلمليةوسيلة لكيفية الصياغة، وقيمتها يف ت
فالتركيب احملكم حتققه قواعد . 99)التركيب واملعىن، والتصوير والصياغة: أمري النظم ومها

 هعناصر اجلمال، أما أندري زالنحو، والصياغة احملكمة تتوقف على معاين النحو واليت ترب
او " كن أن تنتج عن جمرد املقارنة أن الصورة إبداع خالص للذهن، وال مي(بروكون فريى 

ني متباعدتني قليال أو كثريا، وبقدر ما تكون عالقات تا نتاج التقريب بني واقعالتشبيه إ
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الواقعتني املقربتني بعيدة بقدر ما تكون الصورة قوية وقادرة على التأثري االنفعايل وحمققة 
  . 100)للشعر

ها، ليتم نات خفية، يوحد الشاعر بيعالق فالصورة ذا املفهوم تتحقق من خالل  
التركيب بني عناصر متباعدة ذات طبيعة خمتلفة، وإذا كان البعض يرى أن يف هذه العملية 

النقد القدمي فإن القاعدة ال ميكن تعميمها ودليلنا على يف خروجا عن املألوف وعن الشائع 
ا يف مابن املعتز ورأى مجاهل وقف عند بييت" أسرار البالغة"ذلك أن عبد القاهر اجلرجاين يف 

   -:امغرابته

  بني الرياض على محراليواقيت** وال زردية تزهو بزرقتـها 

  أوائل النار يف أطراف كربيت ** كأا فوق قامات ضعفن ا

لوا واملقصود أن أزهار النرجس يانعة وأغصاا مضطربة تز كأا هلب نار، 
عود الكربيت، والسؤال ما العالقة بني أزهار بني السواد واحلمرة أضفت مجاال على 

أغرب ( ألما البنفسج وبني عود الكربيت؟ ولكن اجلرجاين أعجب ذين البيتني
على أن الشيء إذا ظهر يف مكان مل يعهد ظهوره منه، ... وأعجب، وأحق بالولوع وأجدر

منها  وخرج من موضع ليس مبعدن له، كانت صبابة النفوس به أكثر، وكان بالشغف
فالتباعد بني طريف التشبيه يرى فيه اجلرجاين غرابة، ألنه يرى أن الشاعر . 101..)أجدر 

فهذه ( :يقول جابر عصفور .استطاع أن يؤلف بني املتناقضني مما يعطي للصورة اجلدة
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العملية حتقق القدرة على املباغتة، فقدرة الكاتب على إجياد العالقة بني املتباعدين أو 
  .102)هو أساس ااز اخلالقاملتباينني 

فاحلديث عن تباعد أطراف التشبيه إمنا هو حديث عن اجلمع بني أمور ال عالقة   
أن تركيب أعضاء احليوان يف جسم حيوان آخر من قبيل تصور (هلا يف الواقع احلسي على 

املخيلة لصور ليست موجودة أصال، ومن قبيل ختيل اإلنسان مجال على رأس خنلة، أو خنلة 
وهذا القول  103)لى رأس مجل، وتوهم اإلنسان طائرا ذا ريش، أو توهم السبع ناطقاع

إشارة إىل ما أورده عبد القاهر حول اإلستعارة وقدرا على أن جتعل تأثري الصورة البيانية 
يف نفس املتلقي، وكل هذه العملية املعقدة إمنا تسخر هلا وسائل كثرية، وعلى رأسها اللغة 

  .هدف التواصل، وهدف اإلمتاع: حقيق هدفنيواليت تسعى لت

فالتمكن من اللغة ومعرفة دقائقها شرط ضروري ألي إبداع مجايل وال نقصد   
يوازي وملا كان تطور اللغة ( معرفة األلفاظ والنطق ا ولكن كيفية توظيفها، يقول سنتيانا 
بة، وأن الشاعر الذي يستخدم تطور الفكر، فإننا جند أن وظيفة اللغة هي التعبري الدقيق عن التجر

اللغة أداة لفنه، يتحتم عليه أن يستعمل هذه اللغة باإلشارة دائما إىل املعىن والصدق، أي جيب 
األلفاظ، ومع ذلك فاللغة أوال  عليه أن يكون مسيطرا على التجربة قبل أن يصبح مسيطرا على

ركيبها، وإىل كوا ختلع ضرب من املوسيقى، وما توجده من آثار مجيلة إمنا يرجع إىل ت
  .104)شكال غري متوقع على التجربة حينما تتبلور يف صورة جديدة

فاللغة مواكبة للفكر ويبقى الفكر حبيسا ما مل يتم التعبري عنه وإخراجه بشىت   
وال يتحقق اجلمال الفين ... صور التعبري من صياغة لغوية أو رسم أو موسيقى أو حنت
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وتلعب معاين النحو يف اللغة دورا يف . ا توفر التركيب املناسبلكل أمناط التعبري إال إذ
إضفاء عناصر اجلمال على الصياغة، بل قدرة الكاتب على توظيف هذه املعاين خيلق صورا 

ويرى ابن خلدون أن ملكة اللغة عند . حية ناطقة باجلمال، وذلك الحتاد النحو بالبالغة
ن املقاصد لداللة غري الكلمات فيها على أحسن امللكات وأوضحها إبانة ع(العرب من 

رور أعين املضاف، كثري من املعاين، مثل احلركات اليت تعين الفاعل من املفعول من ا
ومثل احلروف اليت تفضي باألفعال إىل الذوات من غري تكلف ألفاظ أخرى، وليس يوجد 

 بدله من ألفاظ ختصه وأما غريها من اللغات فكل معىن أو حال ال ,ذلك إال يف لغة العرب
بالداللة، ولذلك جند كالم العجم يف خماطبام أطول مما نقدره بكالم العرب وهذا هو 

  .105)أوتيت جوامع الكلم وأختصر يل الكالم اختصارا: معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم

فاإلمساك بزمام اللغة، وقيادا وفق قواعدها ذلك ما تفهمه من كالم الرسول   
أرشدوا :(عليه وسلم، ولتأكيده صلى اهللا عليه وسلم على دور النحو قال ملن معه صلى اهللا

وقال هذا القول حني حلن أحدهم يف حضرته، فال تستقيم البالغة إال ) أخاكم فقد ضل
بقواعد النحو، وال يتحقق مجال األسلوب إال مبراعاة البالغة وابن خلدون عند تعريفه لعلم 

من العلوم اللسانية  البيانهو (قة احلميمة بني البالغة والنحو فقال البيان أشار لتلك العال
ألنه متعلق باأللفاظ وما تفيده، ويقصد ا الداللة عليه من املعاين، وذلك أن األمور اليت 
يقصد املتكلم ا إفادة السامع من كالمه هي إما تصور مفردات تسند ويسند إليها 

على هذه هي املفردات من األمساء واألفعال واحلروف،  ويفضي بعضها إىل بعض، والدالة
عليها بتغري احلركات وهو اإلعراب  دلّوأما متييز املسندات من املسند إليها واألزمنة، وي

  .106)وأبنية الكلمات، وهذه كلها هي صناعة النحو
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ومن خالل هذا النص يتضح الفكر املتقارب للرجلني، إذ يقر ابن خلدون يف هذا   
فتصور املفردات من حيث املسند واملسند إليه وهدف املتكلم  ,عالقة البالغة بالنحوالنص 

وأما متييز املسند من املسند إليه . والذي هو إفهام السامع وإفادته، فهذه من علم البالغة
والواضح أن .(وكذا متييز األزمنة، واليت تتحكم فيها احلركات فهذه من اختصاص النحو

مزيج بني النحو واملعاين، فهو يرى أن مرد كل  اجلرجاينملوهوب منهج هذا الرجل ا
وحممد مندور يؤكد على نظم الكلم الذي بىن عليه عبد . 107)نقص إىل طريقة نظم الكلم

هذا النظم الذي ميزج البالغة بالنحو، إذًا فالنظم مركب " دالئل اإلعجاز" القاهر نقده يف 
فعبد القاهر يرى (تشبيه واستعارة وكناية  من  اازيةاملعاين النحوية واملعاين: من عنصرين

أن احملاسن اليت هي السبب يف النظم وهي اإلستعارة والتمثيل والكناية وضروب ااز 
املختلفة تشكل العناصر التصويرية للمعىن، وهذه احملاسن اليت ينشأ عنها النظم، تشكل 

الغة وهو ما عرب عنه بالنظم وما يعرب عنه العالقات األسلوبية بني األلفاظ، وهي موطن الب
  .108)النقاد بالصورة 

فالصورة تتشكل من العالقات بني معاين األلفاظ إضافة إىل أنواع ااز ويلعب   
هذا باإلضافة إىل أن عبد القاهر مل يهمل الدالالت (النحو يف كل ذلك الدور الرئيس 

وضعية  األديب، سواء أكانت هذه الدالالت الثانوية للمعاين واليت ميكن أن تستخلص من النص
أم دالالت مجالية ناجتة عن التركيب الفين، أو إحياءات نفسية هلا تأثريها يف اخليال وهذا ما 

  .109)الذي هو جمال فنية الصورة باإلضافة إىل املعىن األول" معىن املعىن"أطلق عليه 

لذي يعطي للفظ معىن فما تراه من متايز بني كاتب وكاتب إمنا يعود للنظم ا  
جديدا، فالصورة األدبية ال تتحقق هلا الفنية إال بتفاعل العناصر املكونة هلا، فإذا حدث 
التعانق بني الفكرة املعرب عنها والصورة عن طريق الصياغة الفنية كانت الرباعة وكان 
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حقيقية أم  اإلبداع، ومن هنا جنده وثق الصلة بني الصياغة واملعىن، فاأللفاظ  سواء أكانت
  جمازية هلا دورها يف تكوين الصورة األدبية وإن كان ال

وذا تكون قد نضجت يف حبوث عبد (يقصد اللفظ نفسه ولكن معىن اللفظ 
القاهر مسألة الصياغة واملعىن، أو الشكل واملضمون، أو الفكرة وقالبها الفين، وإن كان 

صد إىل الفكرة يف وحدة العمل الفين مل يق –شأنه يف ذلك شأن نقاد العرب  –عبد القاهر 
بوصفه كال، وإمنا قصد إىل الصورة األدبية املفردة اليت يتكون العمل األديب من جمموعة 

فالصورة البالغية جزء من الصياغة، فاالستعارة مثال ال ميكن توضيحها مبعزل .  110)منها
لم بالنظم والوقوف على أن يف االستعارة ما ال ميكن بيانه إال من بعد الع(عن النظم إذ 

فاالستعارة ما كان هلا لتظفر باجلمال لوال السياق الذي وردت فيه ومن . 111)حقيقته
  : أمثلة ذلك قول الشاعر

  أنصاره بوجوه كالدنانري** سالت عليه شعاب احلي حني دعا 

أراد انه مطاع يف احلي، وأم يسرعون إىل نصرته، وأنه ال يدعوهم حلرب، أو نازل (
إال أتوه وكثروا عليه، وازدمحوا حواليه، حىت جتدهم كالسيول جتيء من هاهنا  خطب،

  .112)وهاهنا وتنصب من هذا املسيل وذلك، حىت يغص ا الوادي ويطفح منها

إن مكانة هذا اإلنسان عظيمة بني قومه، وأنه مطاع يف كل : فلو أن الشاعر قال  
الروعة اليت هزت النفس لن تتحقق أمر، فإذا دعا قومه جاءوا من كل مكان، فإن هذه 

ها وغرابتها، إمنا فإنك ترى هذه االستعارة، على لطف(بعدما خرج عن النظم املطلوب لذا 
مت هلا احلسن، وانتهى إىل حيث انتهى مبا توخي يف وضع الكالم من التقدمي والتأخري، 

ىل اجلارين وإن شككت فاعمد إ. وجتدها قد ملحت ولطفت ومبعاونة ذلك ومؤازرته هلا
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سالت شعاب احلي : والظرف فأزل كال منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه فقل
بوجوه كالدنانري عليه حني دعا أنصاره، مث انظر كيف يكون احلال، وكيف يذهب احلسن 
واحلالوة؟ وكيف تعدم أرحييتك اليت كانت؟  وكيف تذهب النشوة اليت كنت 

  .113)جتدها؟

تحقق هلا ذلك احلسن والتأثري يف النفس لو أن الشاعر فما كانت االستعارة لي
خرج عن قواعد النحو، فالشرف ال ينسب لالستعارة رد أا استعارة ولكن يتحقق هلا 
من الفضل واجلمال ما يتحقق باعتماد نظام معني يف الكالم، ومن أجل ذلك قسم عبد 

وقسم يعزى . سن فيه إىل اللفظقسم تعزى املزية واحل: الكالم الفصيح إىل قسمني(القاهر 
الكناية واالستعارة والتمثيل الكائن على حد : فالقسم األول. ذلك فيه إىل النظم

   114)االستعارة، وكل ما كان فيه على اجلملة جماز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر

  :فمن الكناية قول اخلنساء   

  كثري الرماد إذا ما شتا** طويل النجاد رفيع العماد 

: فلو قالت ,فكثري الرماد كناية عن كثرة الضيوف، وكثرم دليل على الكرم واجلود
كثري الضيافة ملا كان للكالم هذا اجلمال واحلسن، والسبب أا كنت ومل تصرح ويف هذا 

  : قول املتنيب التعريض ما فيه من فتح الباب للتدبر والتأمل واالستمتاع، ومن االستعارة

  115ويف أذن اجلوزاء منه زمازم** والغرب زحفه مخيس بشرق األرض 

فقد إدعى من باب املبالغة أن للجوزاء أذن تسمع أصوات اجليش لقوته وكثرته، 
إن االستعارة تعليق العبارة على غري ما وضعت له (وقد عاب اجلرجاين على سابقيه قوهلم 
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تعارة إمنا هي إن اإلس: (وصحح هذا املفهوم فقال. 116)يف أصل اللغة على سبيل النقل
  .117)ادعاء معىن اإلسم للشيء ال نقل اإلسم عن الشيء

" أسرار البالغة"وبلغ من شدة اهتمام اجلرجاين باإلستعارة أن أفرد هلا فصوال يف   
 ,فإنك لترى ا اجلماد حيا ناطقا، واألعجم فصيحا(وعرب عنها هذا التعبري الرائع 

وبعد شرح واسع ومفصل للقسم  118)واألجسام اخلرس مبينة، واملعاين اخلفية بادية جلية
  األول

وأن النظم كما (يذكر اجلرجاين أن القسم الثاين هو الذي يعزى فيه الفضل للنظم 
بيناه هو توخي معاين النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه، والعمل بقوانينه وأصوله، وليست 

فالنظم بألفاظه ومعانيه . 119)األلفاظ فيتصور أن يكون هلا تفسريمعاين النحو معاين 
  .وصوره وحمسناته ال يستقيم وال حيقق اهلدف ما مل تراع فيه قواعد النحو

  -:مدلول الصورة يف النص القرآين

الصورة الشعرية أداة فنية عرفها الشعر قدميا وحديثا، فمن الشعر اليوناين والشعر   
  .أخرى، كلها عرفت الصورة الشعرية العريب إىل أشعار أمم

مل تعرفه الدراسات النقدية العربية القدمية ذه التسمية " الصورة"إال أن مصطلح   
  .حبيث اعتمدوا مصطلحات أخرى كااز  والتشبيه واالستعارة

أما مدلول الصورة يف النص القرآين فقد وردت يف آي الذكر احلكيم بصيغ   
﴿ اهللا الذي جعل لكم األرض  :جاءت بصيغة اجلمع قال تعاىل "غافر"خمتلفة ففي سورة 
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قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذا لكم اهللا ربكم 
  . 64سورة غافر اآلية فتبارك اهللا رب العاملني ﴾ 

قال تعاىل﴿ هو اهللا اخلالق البارئ املصور " احلشر"وبصيغة اسم الفاعل يف سورة 
 .24سورة احلشر اآلية اء احلسىن يسبح له ما يف السموات واألرض وهو العزيزاحلكيم﴾ له األمس

معناه أن اهللا خلق اإلنسان على صورة ميزته عن " صور"ويذهب املفسرون إىل أن الفعل 
أما عن أمهية الصورة يف الشعر العريب فإن النقاد عاجلوها انطالقا من . باقي املخلوقات
للصورة القرآنية، والتمييز بني أنواعها اازية مشريين إىل ما حتدثه الصورة التحليل البالغي 

وإمنا الشعر صياغة وضرب من (يف املتلقني، ومن الذين تناولوا مصطلح الصورة اجلاحظ 
حيث قرن اجلاحظ القصيدة بالصورة، وهذا التشبيه شائع منذ عصور، فمن . 120)التصوير

 Semonides] (556 – 467  -سيمونيدس (مقوالت الشاعر اإلغريقي الغنائي 
وطريق رسم الشعر ألفاظ جتانست " أن الشعر رسم ناطق، والرسم شعر صامت] م.ق

  الهلا وإحياءااظفألقت ب

ا بالدالالت واملعاين، ويرى الدكتور إبراهيم ونفثت يف النص روحا جعلته ناطق
على موضوعات بعينها تتردد " الشعر اجلاهلي"غلبة األسلوب التصويري يف ( عبد الرمحان 

يف قصائده كالوقوف على األطالل ووصف املرأة، ووصف احليوان والطري ووصف 
عات املختلفة وإن أطراف هذه الصور وعناصرها املتقابلة تتداخل يف املوضو... السحاب

فيما بينها تداخال شديدا فقد درج الشعراء على أن ينقلوا صفات األشياء بعضها إىل بعض 
وجاءت الثورة الرومانسية . 121")بتراسل احلواس"حمدثني ما يسمى يف النقد احلديث 

لتؤكد على فاعلية اخليال يف العمل األديب، إذ يرفعه من النظرة السطحية إىل النظرة العميقة 
وإذا كان الرومانسيون ". صموئيل كولردج"لفكرة، وأعاد النقاد الفضل يف ذلك إىل ل
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أكدوا على فاعلية اخليال، فإن البالغة العربية أفردت له أبوابا وأبوابا، ألن حبثهم يف الشعر 
اجلاهلي جعلهم يقفون على حقيقة وهي أن الشاعر القدمي يؤثر اللغة اازية، فإذا وقفنا 

  -:رفه من العبدعند بيت ط

  *تلوح كباقي الوشم يف ظاهر اليد ** خلولة أطالل بربقة مثهد 

الوشم تعويذة ضد الطلل، والتشابه بينهما ال (يرى الدكتور مصطفى ناصف أن 
يريد أن  –كنوع من التجريد–والتضاد، والوشم نقش ولكنه  ةمينع من مالحظة املفارق

هد العقلي اخليايل لإلنسان يف سبيل اإلبقاء يكون أقوى من الطلل، ذلك أن الوشم هو اجل
  .122)ضاعلى الطلل والتغلب عليه أي

فأطالل خولة تظهر كظهور الوشم يف ظاهر الكف، والتعبري بالوشم ملا حيمله من   
رسم ونقش، ليكون عالمة على شيء ما لتمييزه، فأطالل خولة مميزة ومنقوشة يف القلب 

  .كنقش الوشم على اليد

  :آخر من مشاهد الصراع مع الطبيعة تلك اليت رمسها الشاعر للناقة والطلل ويف مشهد   

  123 دخاليا سفني بالنواصف من د** كأن خدوج املالكية غدوة 

فتشبيه اإلبل بالسفن تقليد يف الشعر العريب، فكأن اهلودج سفينة ختفي احملبوبة عن 
هما الطلل، وإذا كانت الناقة متثل األنظار، يف رحلة تفر فيها من املوت واهلدم اللذين ميثل

وما اجلمع بني هذه املتضادات إال ترمجة . فإن الطلل ميثل اهلدم واملوت, احلياة واالستمرارية
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لذلك الصراع النفسي الذي يعيشه العريب يف حماولة لفهم احلياة واملوت، والوجود والعدم، 
فناء يستأنف رحلة احلياة حني والبقاء والفناء، فاحلياة تتحول أطالال، وللهروب من ال

يلهمه الطلل أن إثبات الوجود يتحقق وسط املوت، فمن رحم املوت خرج اإلنسان إذ 
كان عدما مث وجد، وميوت ليبعث من جديد، إا معادلة الوجود واحلياة، وخري زاد يتزود 

  .به الشاعر يف رحلة البحث هاته خياله، فمنه يقتات وبه حييا

لغة اازية إمنا يترجم مدا شعوريا ألفكاره وأحاسيسه، وإذا كان فالعريب ذه ال  
واعتربوه يف أكثر حاالته  التخييلقد أساء البالغيون الظن به: (الدكتور على البطل يقول

مرادفا للمغالطة، ومن مث كانت الوثبات اخليالية اليت تلغي الفواصل بني األشياء أمرا غري 
مرغوب فيه، مما ترتب عليه تفضيل التشبيه على ااز واالهتمام باالستعارة أكثر من 

  .124)غريها من اازات ألم عدوها تشبيها بشكل ما

فالتشبيه ليس (بني االستعارة والتشبيه " األسرار"جلرجاين فرق يف فإن عبد القاهر ا  
هو االستعارة، ولكن االستعارة كانت من أجل التشبيه كالغرض فيها وكالعلة والسبب يف 

وهذا دليل على أن بالغيينا كان هلم من الرؤية النقدية، وكذا اجلمالية ما . 125)فعلها
لفة، ويدركون أمهية كل تصوير وكذا مكانه جعلهم ينظرون للصورة من زواياها املخت

املناسب له، أما عن التخييل فلم يطلق اجلرجاين أحكامه هكذا دون متحيص وتدقيق بل 
  .فصل احلديث عنه، فتناول التخييل الشبيه باحلقيقة مما أصله التشبيه

  126تصفر من فرق الفراق**     فالشمس عند غروا 
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من الصفرة يف الشمس حني يرق نورها بدنوها من إدعى لتعظيم الفراق أن ما يرى (
األرض إمنا هو ألا تفارق األفق الذي كانت فيه أو الناس الذين طلعت عليهم، وأنست 

  .(127م وسرم رؤيتها

إذ يرى أن " األسرار"فقد أوىل عبد القاهر اجلرجاين الصورة الشعرية اهتماما بالغا يف 
ول النظم، سواء حفل النظم بالتعابري اازية أم كان خاليا البالغة بأبواا وأقسامها تدور ح

  .منها

فحسن الكالم وقبحه ليس مرده إىل البالغة وإمنا لتركيب الكالم ومدى ائتالفه   
  .مع بعضه، فهو يرى أن الفصاحة واإلعجاز إمنا مها يف نظم الكالم دون سواه

  :اخلامتة

  : زا فيما يليخلصت هذه املداخلة إىل مجلة من النتائج أوج

البالغة والنحو سلسلة متصلة احللقات ال ميكن اخلروج من دائرا وإال أصيب النص   -1
  .األديب بالعقم

أدرك عبد القاهر اجلرجاين ما للنحو من أثر يف جر األجسام حنوه فعمل على تدعيم ما   -2
  .دهوصل إليه بأدلة وشواهد، مؤكدا أن من سار يف هذا الفلك عرف هدفه وحقق مرا

ما "رغم اجلهود اليت قام ا اجلرجاين إلثراء الدرس النحوي والبالغي رافضا املقولة القائلة   -3
فإن الدراسات مستمرة للعالقة احلميمة بني البالغة والنحو إذ ال " ترك األول لآلخر شيئا

 .يستقيم أي نص بعيدا عنهما

التأخري، واشترط يف احلذف أن احلذف، التقدمي و: من الفكَر البالغية يف دالئل اإلعجاز  -4
كما وضح دور التقدمي . يدل عليه دليل، وأن ال يخل باملعىن، وأبرز دوره يف مجال التعبري
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والتأخري يف إكساب النص متيزا وتفردا، وأن هذا ال يصدر إال من عامل بالكالم، عارف 
عىن جعل اجلرجاين يفرده باللغة، مجع الفطرة والذوق واملران، وأمهية التقدمي والتأخري يف امل

ووضح ... حبديث مطول، كتقدمي املفعول على الفاعل وتقدميه على الفعل والفاعل معا
 .بالغة التقدمي والتأخري، وخرج من دائرة االهتمام بأمر املتقدم إىل تعليل االهتمام

 ومن الفكَر النحوية اليت نالت كبري االهتمام يف الدالئل الفصل والوصل، والوجوه  -5
والفروق، فعن الفصل والوصل وقف وقفة متمكن من النحو، فقسم اجلمل إىل مجل هلا حمل 
من اإلعراب وهذه ال يشكُلُ أمرها، ومجل ال حمل هلا من اإلعراب وهي اليت يقع فيها 

دون بقية احلروف ألن الواو ليس هلا من املعاين " الواو"اإلشكال، ورأى أن اإلشكال يف 
تفيد اجلمع، ولكن " الواو"حلكم الذي يقتضيه اإلعراب، إضافة إىل أن سوى اإلشراك يف ا

كما فعل سابقوه ولكنه راح يبحث عن " للواو"اجلرجاين مل يتوقف عند هذه املعاين 
أسباب هذا اجلمع مع أن اجلملة ال حمل هلا من اإلعراب، وهو بذلك يقصر الوصل على 

ال نعطف على اجلملة العارية حىت يكون التشريك اإلعرايب كما هو يف عطف املفردات و
الثاين بسبب من األول وأن يكونا كالشريكني والنظريين، كما يترك الوصل إذا حدث يف 

 . جيعلها غريبة عن اجلملة األوىل" ما"اجلملة الثانية شيء 

أما حديثه عن الوجوه فهو حديث عن معاين النحو وأحكامه، ويقصد ا كيفية تركيب   -6
ثال يرى أن وجوه اخلرب كثرية فقد يكون مفردا، أو مجلة امسية، أو مجلة فعلية، الكالم، فم

أما الفروق فهي تلك اخلصائص اليت تظهر يف كالم أو يف أسلوب دون غريه، . أو شبه مجلة
وتنتج عن الطريقة اليت استخدم ا النحو، ونستنتج أن هدفه من كل ذلك هو إخراج 

عاىن منها طويال، والكشف عن تلك الطاقات الكامنة واليت  النحو من دائرة اجلمود اليت 
لو استغلت استغالال حسنا ووظفت توظيفا منطقيا حلقق القدامى بالنحو تقدما مل يسبقوا 
إليه خاصة يف العلوم اإلنسانية، ودليلنا على ذلك ان اجلرجاين ما كان ليلغي ثنائية اللفظ 

 . وجها له يف هذه العمليةواملعىن ويقر بالنظم لو مل يكن النحو م
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التراث مبا حيمله من أفكار ورؤى واجتاهات مازال وعاؤه مل ميتلئ بعد، مما فتح اال   -7
إلعادة قراءته وإثرائه مبا يناسبه حىت يبقى املاضي مشدودا إىل احلاضر، واحلاضر مرتبطا 

 . باملاضي

، فبهذه الفلسفة أما حديثه عن النحو فقد كشف فيه عن عبقرية وعن فلسفة خاصة  -8
استطاع أن يثبت وباألدلة أن مدار اإلعجاز يف القرآن يعود لنظمه احملكم، وتأليفه املتناسق، 
كما جتاوز مبفهوم النحو النظرة إىل الصحة واخلطأ، ليصل به إىل احلكم على األعمال 

ااألدبية إما باجلودة أو الرداءة وليسخر النحو خلدمة البالغة حىت تتبدى لنا فنا ومجاليايا .
... وما كان النظم عنده حنوا ولكن تصويرا فنيا، فتناول ااز واالستعارة والكناية والتمثيل

ليؤكد على دور هذه األصناف يف إعطاء النص األديب التجدد واحلياة، خاصة حني تفك 
فاظ اليت هذه الشفرات بطرق خمتلفة خاضعة لثقافة القارئ واجتاهاته الفكرية باعتماد األل

تعترب متنفس الشاعر ووسيلة لإلبداع ، لذا جنده خيترق املمنوع وخيرج عن القاموس الصريف 
للمعيارية الثابتة فيجعل من البحر " ال"فيجعل املاضي مستقبال واحلاضر ماضيا، ويقول 

إنسانا كرميا، ومن القمر امرأة فاتنة، ومن الرجل الشجاع أسدا مفترسا، كل هذا لينفصل  
ظات الكتابة عن الواقع وجيد طريقه لإلبداع، فريكَب التعابري اازية من تشبيهات حل

واستعارات، ألن الشاعر ال يصل إىل اإلبداع إال إذا متثل هذه الدقائق واألسرار يف النص 
 . ذلك أن عملية القبض على النص صعبة ال تتأتى ألي قارئ

   ا تولدا تنميق وجتميل ولكن ينظر إليها على أاجلرجاين ال ينظر للصورة البالغية على أ
فالقيمة اجلمالية للمعاين التصويرية . املعاين واليت ا يظهر سر اجلمال يف هذا العمل أو ذاك

أي الصورة البالغية ال حتملها يف نفسها، ولكن تكشف عن طريق النظم، لذا فإن طريقة 
از وبني املعاين ااز حيددها السياق، من هنا فإن عبد القاهر مييز بني األدوات اليت ميثلها ا

اليت ميثلها النظم، وذا التالحم بني األداة واملعىن إضافة إىل مراعاة أحكام النحو بفضل 
     .هذه مجيعا يتحقق اجلمال واحلسن واإلبداع

  املصادر واملراجع: 
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  دالالت اخلطاب القصدي يف أسلوب العطف وآلياته التواصلية 

  )واملؤانسة أمنوذجاً كتاب اإلمتاع ( 

 --------------  

 حسني أمحد حسني كتانة الدكتور 

 األردن - جامعة آل البيت

      ----------    

  : دمةـاملق

يرجع اخلطاب القصدي يف اللغة، إىل طبيعة املناسبات املختلفة اليت يتواصل ـا    
.  Paul Grice بـول غـرايس   عبرياملتكلم العريب ، يف شكل استلزام ختاطيب حسب ت

وهذا النوع من اخلطاب حيمل من الدالالت ما جيعله قصديا يف تعبريه عن األغراض اللغوية 
وقد أشار السكاكي إىل هذا الغـرض يف  . والبالغية اليت حنتاج إليها يف اال التخاطيب 

املوضع : أحدها: إن العطف يف باب البالغة يعتمد أصوال ثالثة:"..أسلوب العطف بقوله
وأنت إذا . وجه كونه مقبوال المردودا: فائدته، وثالثها: له حيث الوضع، وثانيها الصاحل

أتقنت معاين الفاء، ومث، وبل، وحىت، وال، ولكن، وأو، وأم، وأما، وأي علـى قـويل،   
حصلت لك الثالثة، لداللة كل منها على معىن حمصل، مستدع من اجلمل، بينا خمصوصا 

  . 128"ال هناكمشتمال على فائدته، وكونه مقبو

وقد أشار اللغويون إىل غرض القصد يف أسلوب العطف،انطالقا من  تعريفهم له 
بأنه البيان، والنسق، وهم يقصدون بداللة هذا املصطلح؛ موضوع الغرض الـذي يعـين   
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مث ربطوه بآلياته التواصلية، اليت تعرب عن قصد . 129الرجوع إىل الشيء بعد االنصراف عنه
أن تقيـم األمساء الصرحية غري املأخوذة من الفعل مقـام األوصـاف   ":املتكلم، فقالوا هو
مث فصلوا الكالم يف هذه األغراض اليت منها البيان و الكناية وااز . 130"املأخوذة من الفعل

هو اسم غري صفة يكشف عن املراد كشفها، ويرتل من املتبوع مرتلـة الكلمـة   : "فقالوا
 وذلك نو قوله. ااملستعملة من الغريبة إذا ترمجت:  

  ما مسها من نقَب وال دبر**    أقسم باِهللا أبو حفصٍ عمر   

حيث أجراه جمرى الترمجة وذلك بكشفه ) رضي اهللا عنه(أراد عمر بن اخلطاب 
  .131عن الكنية لقيامه بالشهرة دوا

فأغراض العطف حني ينظر إىل طريقة استعماهلا يف اللغة، يتضح أـا تؤسـس   
قصديا معرفيا، بواسطة الوضعية التواصلية خلطابه، والطبيعة املتميزة حلروفه اليت تفيد خطابا 

وهنا جند الكاتب واألديب املستعمل ملعاين العطف  . املعاين النسقية يف ربط الكالم وترتيبه
يف خطابه أو أسلوبه، يعتمد تعلق املعاين؛ وهو توقف جزء من الكالم على جزء آخر يتمم 

واسطة جمموعة من املعاين اليت تؤديها احلروف حسب املواضيع التواصلية املناسبة؛ فائدته ب
فيكون إرجاع الكالم إىل الكالم، أو ... كاالستثناء، والشرط، والصفة، والعطف، والبدل

إخراجه منه، موطنا لرصد عدد من االصطالحات املتصلة بظواهر التعلق املعنوي يف البالغة 
موضوع اخلطاب القصدي للعطف يف التأثري التواصلي كما عرب عـن  فقد ساهم . العربية

، 132"وال تعشق اللفظ دون املعىن، وال و املعـىن دون اللفـظ  : "ذلك التوحيدي بقوله 

                                                        
  .324. م، ص1988بريوت، -شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام، املكتبة العصرية، صيدا-129
 .148. م، ص1985اللمع يف العربية البن جين ، مكتبة النهضة العربية، بريوت، -130
. هـ، ص1323لبنان،  -للنشر والتوزيع والطباعة، بريوتانظر املفصل للزخمشري، دار اجليل -131

122-123. 
 1/10م، 1997لبنان، -اإلمتاع واملؤانسة، منشورات دار الكتب العلمية، بريوت  -132
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فاللفظ طبيعي واملعىن عقلي، وهلذا كان اللفظ بائدا على الزمان، ألن الزمان يقفو أثـر  "
إىل التعبري املنهجي التواصلي وأمهية املعـىن   وهي إشارة. 133"الطبيعة بأثر آخر من الطبيعة

يف تركيب األلفاظ، وصياغة املباين حسب األوجه واملناسبات اللغوية اخلاصة قصد تأسيس 
فاختيارنا ملوضوع اخلطاب القصدي يف العطف انطالقا من موضـوع  . . خطاب القصد

ية للتعلق املعنوي يف اإلمتاع واملؤانسة لدى أيب حيان التوحيدي ، ينطلق من أبعاد تصور
  . أسلوب العطف، الذي يعرب عن نظرية بالغية تداولية يف الفكر اللغوي العريب

  معاين العطف بني التصور واالستعمال: أوال 

بعـد عقلـي،   : يرتبط التصور يف اخلطاب القصدي للعطف ببعدين أساسيني 
غي من خالله إىل اجلامع فالبعد العقلي يتجلى يف التصور الذي ينفذ البال. واآلخر تأثري

. العقلي يف االشتراك يف املخرب عنه، أو يف اخلرب، أو يف قيد من قيودمها، أو متاثل بينـهما 
والعقل يتدرج من اجلزئيات املركبة إىل : "ولذلك ينقل عن العقل يف بناء املعاين واختيارها 

املعاين املركبة، ليتوصـل  الوسائط الكلية، واإلحاطة باملعاين البسيطة حتتاج إىل اإلحاطة ب
بتوسطها إىل استثباا، واإلحاطة باملعاين املركبة حتتاج إىل اإلحاطة باملعاين البسيطة ليتوصل 

وال يبتعد هذا التصور للعقل يف بناء املركبات اليت يدخل . 134"بتوسطها إىل حتقيق إثباا
العقلي يف العطف، وذلك يف مواضيعها معاين العطف، ما أشار إليه السكاكي بدور اجلامع 

فإن العقل بتجريده املثلني ..واجلامع العقلي هو أن يكون بينهما احتاد يف التصور: " يف قوله
عن التشخص يف اخلارج، يرفع التعدد عن البني، أو تضايف كالذي بني العلة واملعلـول،  

تمعا يف الذهن، والسبب واملسبب، أو السفل والعلو، واألقل واألكثر، فالعقل يأىب أن ال جي
  . 135"وأن العقل سلطان مطاع

                                                        
 1/115نفسه،  -133
 .2/216نفسه،  -134
 .253.مفتاح العلوم، ص -135
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النحوية واملنطقية؛ اليت نلمس : أما البعد التأثري، فقد سامهت فيه كال املرجعيتني  
جتلياا النظرية يف النص التأسيسي الذي عرضته املناظرة اليت جرت بني السريايف، و متى 

ل اخلطاب القصدي للعطف؛ بن يونس املنطقي يف جملس ابن الفرات وهي تشري إىل مدلو
  :حيث جاء يف حماور جدهلا قصدية املعىن يف أسلوب العطف، قال ابن الفرات 

حىت تكون أشد يف إفحامه، " الواو"أيها الشيخ املوفق أجب بالبيان عن مواقع " 
للواو وجوه : فقال أبوسعيد. وحقق عند اجلماعة ما هو عاجز عنه، ومع هذا فهو مشنع به

: ، ومنها القسم يف قولـك "أكرمت زيدا وعمرا: "منها معىن العطف يف قولك: ومواقع 
ألن الكالم " خرجت وزيد قائم: "، ومنها االستئناف يف قولك"واهللا لقد كان كذا وكذا"

واصل ،واقد، وافد، ويف : ومنها أن تكون أصيلة يف االسم، كقولك...بعده ابتداء وخرب، 
نها أن تكون مقحمـة حنـو قـول اهللا عـز     وجل يوجل، وم: الفعل كذلك، كقولك

ومنها؛ أن تكون مبعـىن حـرف اجلـر،    ... } فلما أسلما وتلَّه للجبني وناديناه{:وجل
فكان بيان هذه األغراض للعطف عند  136."استوى املاء واخلشبة أي مع اخلشبة: كقولك

ـ  ال عنـها  السريايف من باب التمكن من فهم معاين اللغة، والدراية مبعاين حروفها اليت ق
ومن جهل حرفا أمكن أن جيهل حروفا، ومن جهل حروفـا جـاز أن جيهـل اللغـة     :"

  . 137"بكاملها

لو نثرت : "حينما عرض التوحيدي هذه املناظرة بكاملها، واليت انتهت بقول مىت
أشـار إىل اخلطـاب   . 138"أنا أيضا عليك من مسائل املنطق أشياء لكان حالك كحايل

ذي ميثل يف نظره املعاين واأللفاظ وارتباطهـا بالقضـايا   القصدي يف موضوع العطف ال
فقد رأى بعد إبداء التمعن، أن املناظرة حتتاج إىل جانب ثالث يف خطاا . اللغوية واملنطقية

وهلذا جند التوحيدي جيعل لنفسه موضعا  يف . القصدي يهم بالغة املعاين، واألشباه املقربة
                                                        

 .1/88اإلمتاع واملؤانسة  -136
 .1/87.نفسه، ص -137
 1/91. نفسه، ص -138
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وهذا الناشيء أبو العباس قد نقض :"افا، فيقول عن نفسههذه املناظرة ومييز لنفسه فنا مض
عليكم وتتبع طريقتكم، وبني خطأكم، وأبرز ضعفكم، ومل تقدروا إىل اليوم أن تردوا عليه 

فأما إذا حاولت فرش املعىن، وبسط املراد فاجلُ اللفظ بالروادف ...كلمة واحدة مما قال، 
ت املمتعة، وبني املعاين بالبالغة، أعين لوح منـها  املوضحة، واألشباه املقربة، واالستعارا

لشيء حىت ال تصاب إال بالبحث عنها والشوق إليها، ألن املطلوب إذا ظفر به على هذا 
الوجه عز وحال، وكرم وعال؛ واشرح منها شيئا حىت الميكن أنُ ميترى فيه أو يتعـب يف  

يكون جامعا حلقائق األشباه وألشباه احلقائق؛ فهمه أو يعرج عنه الغتماضه؛ فهذا املذهب 
وهذا باب إن استقصيته خرج من منط ما حنن عليه يف هذا الس؛ على أين ال أدري أيؤثِّر 

  . 139"فيك ما أقول أو ال؟

يدرك املتأمل يف هذا النص، أن التوحيدي تأثر مبوضوع القصد يف خطاب العطف،       
اججة واجلدل يف املعاين اليت حيملها، فأراد أن جيعـل  الذي رأى فيه موضوعا خصبا للمح

منه مادة للمناقضة وقوة للمفاوضة كما هو الشأن عند معاصره أيب هـالل العسـكري   
، الذي يرى أن عطف املعاين هلا قوة استداللية "ديوان املعاين " يف كتابه )  هـ395.ت(

ويف هـذا  . قاصـد لألغـراض  حتتاج يف فهمها إىل استنباط، وتعليل، وبيان للحدود، وم
اإلطار، جند كتاب اإلمتاع واملؤانسة يستند يف سياقه املستعمل على مناذج مـن عطـف   

  . املعاين قلما ينتبه إليها يف املناسبات اليت حيتاج فيها إىل دقة املعاين وضبط يف البيان

  اخلطاب القصدي ومعاين العطف: ثانيا

املعاين يف عدة مناسـبات قصـد اإلقنـاع     استعان البالغيون باخلطاب القصدي لعطف 
  :واإلفادة، فاستعملوه يف عدد من القضايا منها

                                                        
 .1/93ه، نفس -139
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بيان احلد أو املفهوم بطريقة بليغة وصياغة لغوية حمبوكة تعتمد املعىن يف عطف أجزاء   -1
ويظهر هذا اجلانب يف موضوع اإلمتاع واملؤانسة عند التوحيدي، يف . الكالم قبل تركيبه

مث جـاءت  ) أيب حامد املـروروذي (يفات اليت وعاها وحفظها من أستاذه عدد من التعر
الدليل ما سلكك إىل املطلوب، واحلجة ما وثقك من :"مسبوكة بانسجام يف مسامراته كأن يقول

أعارك شبهه مـن   نفسه، والربهان ما أحدث اليقني، والبيان ما انكشف به املتلبس، والقياس ما
   140"تضى أبدا حكمها باللزوم، واحلكم ما أوجب بالعلةغريه يف نفسه، والعلة ما اق

يروم التوحيدي يف حتديداته العطفية الوقـوف علـى احلقيقـة جبميـع أجزائهـا ،        
وإذا . وأن احلقيقة إذا عرفت جبميع أجزائها، مسي حدا تاما، وهو أمت التعريفات"خصوصاً؛

ي رمسا ناقصا، وإذا عرفت عرفت ببعض أجزائها مسي حدا ناقصا، وإذا عرفت بلوازمها مس
ومن أمثلة ما أورده يف هذا اال؛ حتديده . 141"مبا يتركب من أجزاء ولوازم مسي رمسا تاما

فأما بالغة الشعر فأن يكون حنوه مقبوال، واملعىن من كـل شـيء   : "أنواع البالغة بقوله
ؤاخـاة  مكشوفا، واللفظ من الغريب بريئا، والكناية لطيفة، والتصريح احتجاجـا، وامل 

   142."موجودة، واملواءمة ظاهرة

وهو حتديد تظهر فيه اخلصوصيات التامة ملعاين العطف اليت تعتمد على اجلمـع بـني   
النحو، واملعـىن،  : (وقد ذكر منها يف هذا التعريف. املفاهيم املتواردة والسياقات املناسبة

من املعاين املضمنة يف أجزاء ويف األطراف املتتالية ). واللفظ، والكناية، والتصريح، واملواءمة
العطف، نلحظ أحواال متييزية  للمعطوفات تكاد تؤلف فضاء اصـطالحيا متـدرجا يف   

القبـول، والكشـف، والـرباءة، واللطافـة،     : (الوضوح من أجل ضبط البيان، وهـي 
وهذا النمط من الترتيب يف إدراج معاين العطـف يف  ). واالحتجاج، والوجود، والظهور

  :والتعريفات مييز به التوحيدي يف خطاب القصد بني أمرين التحديدات 
                                                        

 .1/151البصائر والذخائر، للتوحيدي،  -140
 .436.مفتاح العلوم للسكاكي، ص -141
 .2/252اإلمتاع،  -142
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  .التعاريف املتفرعة عن الدالالت املتقابلة لألنواع واألجناس املتقاربة  - أ
ويظهر ذلك يف املثال السابق من خالل متييزه بني حدود ومفـاهيم األجنـاس البالغيـة    

طابة، وبالغة النثـر،  بالغة اخل:األخرى اليت ميز مفاهيمها بواسطة معاين العطف  فذكر
وبالغة املثل، وبالغة العقل، وبالغة البديهة، وبالغة التأويل، وهـي تقسـيمات تظهـر    
ضوابط البيان عند التوحيدي يف رمسه حلدود ومفاهيم األسامي معتمدا يف عطف معانيها 

أو ماعرب عنه أبوهالل " االنتقاء"و" االختيار"خاصية من خصائص البحث األسلويب وهي 
؛ وهو اعتماد يتجه فيه  هم احملدد أو املصطلح "حسن الرصف وإضافة اللفق"لعسكري با

يف القضية املثارة إىل البحث عن الدالالت املتعلقة بأسباب اختيار مجلة بدال مـن مجلـة   
أخرى، وتفضيل تركيب على آخر، حىت وكأن القارئ ليجد كالما يشتبه أوله بـآخره  

فاملالمح املميزة لعطف املعاين . 143مع أختها ومقرونة بلفقها وتكون الكلمة منه موضوعة
ملفهوم البالغة تظهر عند التوحيدي يف إدراك املعاين احملددة ألقسامها، مع تتبـع سـائر   

ونلمس . األوجه الذهنية احملتملة للمعىن، اليت تعطي اللفظ قوامه يف إطار التحديد والتعريف
  : لبالغة يف التحديدات اآلتيةتطبيقات املالمح املميزة ملفهوم ا

أن يكون اللفظ قريبا، واإلشارة فيها غالبة، والسجع عليها مسـتوليا،   :بالغة اخلطابة -
  .والوهم يف أضعافها ساحبا، وتكون فقرها قصارا، ويكون ركاا شوارد إبل

أن يكون اللفظ متناوال، واملعىن مشهورا، والتهذيب مستعمال، والتأليف  :بالغة النثر -
سهال، واملراد سليما، والرونق عاليا، واحلواشي رقيقة، والصفائح مصقولة، واألمثلة خفيفة 

  .املآخذ، واهلوادي متصلة، واألعجاز مفصلة

حمفوظة، واملرمـى  أن يكون اللفظ مقتضبا، واحلذف حمتمال، والصورة  :بالغة املثل  -
  .لطيفا، والتلويح كافيا، واإلشارة مغنية، والعبارة سائرة

                                                        
 .109.الصناعتني، ص -143
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فأن يكون نصيب املفهوم من الكالم أسبق إىل النفس من مسـموعه إىل   :بالغة العقل -
األذن، وتكون الفائدة من طريق املعىن أبلغ من ترصيع اللفظ، وتقفية احلروف، وتكـون  

كون املقصود ملحوظا يف عرض السنن، واملرمى يتلقى البساطة فيه أغلب من التركيب، وي
  .بالوهم حلسن الترتيب

فأن يكون احنياش اللفظ للفظ يف وزن احنياش املعىن للمعىن، وهناك يقع  :بالغة البديهة  -
التعجب للسامع، النه يهجم بفهمه على ما ال يظن أنه ظفر به كمن يعتر مبأموله، علـى  

درة روحانية، يف جبلة بشرية، كما أن الرضوية صورة بشرية، غفلة من تأميله، والبديهة ق
  .   يف جبلة روحانية

وهي اليت تأوهلا العلماء باالستنباط من كالم اهللا عزوجل وكالم رسوله : بالغة التأويل-
وهاهنا تنثال الفوائد، وتكثر العجائب، وتتالقح اخلواطر، وتتالحق اهلمم، ومـن  )...ص(

البالغات املتقدمة بالصفات املمثَّلة، حىت تكون معينة ورافدة يف إثارة أجلها يستعان بقُوى 
  . 144املعىن املدفون، وإنارة املراد املخزون

وقد اعترب التوحيدي ضمنيا هذه املالمح املميزة ملعاين العطف يف حتديده لضروب   
لتصـور  البالغة يف اخلطاب القصدي من قبيل النسج األسلويب، الذي مل يسبق إليـه يف ا 

العقلي يف رسم املعاين وتشكلها، وهلذا جنده يعاجل بالطريقة نفسها، عددا من التحديدات، 
اليت نقل فيها جمموعة من املعاين العطفية اليت ميزت بـني أنواعهـا؛   " السكينة"كمفهوم 

ومتييزه بـني الشـريعة و ضـروب    . 145كالسكينة الطبيعية، والنفسية، والعقلية، واإلهلية
  .وبني النفس وأنواع األرواح، 146الفلسفة

  :  اختاذه من خطاب العطف قصدا استدالليا -ب
                                                        

 .253-2/252يرجع إىل اإلمتاع،  -144
 .1/146نفسه،  -145
 .2/174نفسه، -146
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فموضوع معاين العطـف  . وذلك العتماده على طلب الشاهد يف ضبط املعاين
الذي يتميز بثراء استداليل يف استعماله ) خصوصا حرف الواو(يرتبط لغويا مبعاين حروفه

موضوع اإلمتاع واملؤانسة مسة إجيابية للفعل والتداخل بني مستوياته، لذلك فإنه حقق يف 
االستداليل احلجاجي، الذي بواسطته مت التأثري على املستمع، وإقناعه يف األدوار اخلطابية مبا 

فيتعامل . يدل عليه يف احلجة من معىن خمصوص، كاالشتراك أو مطلق اجلمع بني التركيبني
لى أنه استثمار لعالقات متعـددة  اخلطاب القصدي للعطف مع املعىن يف هذه احلروف ع

مع ربطه بظروف املقال، وما يستتبع ذلك من حتديد موعة ) Enoncé(تضم امللفوظ 
من القرائن املعنوية احملددة لطبيعة اخلطاب، أي االهتمام باال التداويل، وكذلك مبوضوع 

تحديـد  الذي يرتبط باجلمل من حيث دراستها بالغيـا ل ) Signification(الداللة 
وال خيفى يف هذا اال، دور اجلانب التداويل الذي يسعى إىل حتليل هذه . صدقها وكذا

ليربهن على اجلمل، و عدم اختزال وصف قيمتها اإلخبارية يف وصفها الداليل فقط، وإمنا 
 الطريقة اليت ستساهم فيها قرائن العالقات بإعطاء اجتاه تداويل للجملة، وأيضا لفرض نتيجة على

فنجد صفة القصدية املوجهة للكـالم تتحقـق   . املخاطب عن طريق التحاور املتبادل يف الكالم
خماطبه بغرضها  الذي أجنزه عن طريق  عندما يستهدف املتكلم النتيجة اليت يسعى للتأثري على

ففي هذا اال، تتدخل روابط االستدالل احلجاجي اليت تعتـرب  . التأويل، والقياس والنظر
دورها الوظيفي هو توجيه اجلمل االستداللية احلجاجية، : "ملعاين منوذجا هلا، ألنحروف ا

  . 147"وأيضا إدخال املبادئ العامة اليت جتعل احلجاج ممكنا

ويف هذا السياق جند اآللة االستداللية يف اإلمتاع واملؤانسة يف موضوع العطف، 
 االشتراك أوالقران، وذلك يف تطلب الشاهد املنقول واملعقول الذي يفيد احلرف فيه معىن

ومما خصصه التوحيدي هلذه املناسبة، استشهاده . مواضيع متنوعة ويف سياقات لغوية خمتلفة

                                                        
147-MOECHLER, Argumentation et conversation, Eléments pour 

une analyse pragmatique du discours, Paris, Hatier, 1985, p 58.
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بالعطف يف األحاديث النبوية واآلثار من أقوال الصحابة، واعترب ذلك وسيلة تأثرييـة يف  
من رقـائق   امجع يل جزءا:فقال :"..حديث النساك ودرجة من درجات اإلقناع، يقول 

العباد وكالمهم اللطيف احللو، فإن مراميهم شريفة، وسرائرهم خالصة، ومواعظهم رادعة، 
للدين الغالب عليهم، والتألُّه املؤثر فيهم؛ فالصدق مقرون مبنطقهم، واحلـق   -أظن-وذاك

خلوضهم  -أظن أيضا-موصول بصدقهم، ولست أجد هذا املعىن يف كالم الفالسفة، وذاك 
قلت أفعل، فكتبت متام ماتقدم به، مث . الطبائع واألفالك واآلثار وأحداث الزمان يف حديث

  . 148"كتبت بعد ورقات يف حديث النساك

ففي االستدالل خبطاب العطف فيما وصفه التوحيدي حبديث النساك، استعماله   
يف إفادا  ملعىن الواو العاطفة يقترن باملناسبات اليت يقتضيها اخلطاب، وتبعث على املؤانسة

ومن وروائع العطف عنده يف هذا اـال، استشـهاده   . املعىن املطلوب، والتأثري املقصود
بأحاديث نبوية يرتبط فيها العطف باالستثناء، وهو غرض من أغراض عطف املعاين الـيت  
يقصد من استعماهلا ختصيص الظاهرة وتقريب صورا من املستمع حىت تكون أكثر إمتاعا 

لذلك جنده أكثر توفيقا يف استدرافه عيين الوزير ابن الفارض باستعماله منطـق  . ومؤانسة
االستدالل حينما أورد حديثا يقترن فيه العطف باالستثناء، مث أعقبه بآخر يعتمد مقدمتني 
ونتيجة، فجاءت صورته االستداللية مكتملة يف نقل املعاين املعطوفة اليت كانـت أقـرب   

ال يزداد األمر إال صعوبة، ): "ص(قال النيب :عن احلديث األول يقول. صورة وأبلغ تأثريا
مث أعقبه حبديث استداليل ". وال الناس إال اتباع هوى، حىت تقوم الساعة على شرار اخللق

فالنتيجة اليت ". بدأ اإلسالم غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوىب للغرباء من أميت: "آخر 
ه من خالل املعاين املعطوفة يف احلديثني السابقني، هو بيان يسعى إليها التوحيدي يف مؤانست

  .أو الغريب اليت يريد أن يؤنس ا النتيجة اليت قصدها احلديث وهي صفة املغترب

                                                        
 .2/213اإلمتاع،  -148
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وقد  احتاج يف بيان القصد من اخلطاب، إسبال مزيد من املعاين املعطوفة، اليت  
 سأل التوحيدي مـن  ولذلك وضعه يف صورة سؤال جديل. توضح صفته وتقرب صورته

الغريب؟ ماصفة هذا : "مبكة سنة ثالث ومخسني وثالمثائة، بقوله) ابن اجلالء الزاهد(خالله 
يا بين هو الذي يفر من مدينة إىل مدينة، ومن قُلّة إىل قلّة، ومن : "فأجاب يف منتهى اإلمتاع بقوله

السالمة مع هذه النريان اليت   لهبلد إىل بلد، ومن بر إىل حبر، ومن حبر إىل بر، حىت يسلَم، وأىن
قد طالت بالشرق و الغرب، وأتت على احلرث والنسل، فقدمت كل أفوه، وأسكتت كل 
ناطق، وحريت كل لبيب، وأشرقت كل شارب، وأَمرت كل طاعم؛ وإن الفكر يف هذا 

  149."األمر ملختلس للعقل، وكارث للنفس، وحمرق للكبد

ية اليت نقلها التوحيدي يف خطاب قصدي ملعاين فكان لوقع هذه الصورة التقريب 
واهللا إنه لكذلك، وقد :"عطفية متتالية أثر بالغ يف نفس الوزير الذي بادره بعد الفراغ بقوله

فلما دمعت عني الـوزير  . 150"نال مين هذا الكالم وكرب علي هذا اخلطب واهللا املستعان
جوانبها بالشاهد النبوي الثالث الذي ورق فؤاده استكملت الصورة االستداللية والبيانية 

حرمـت  : "أنه قال) ص(روي عن النيب :  "جرب به خاطر الوزير يف معاين معطوفة بقوله
النار على عني بكت من خشية اهللا، وحرمت النار على عـني سـهرت يف سـبيل اهللا،    

  ". وحرمت النار على عني غضت عن حمارم اهللا

اسبة حاول التوحيدي أن يستعملها يف خطـاب  وهي من : القياس والتعليل-2  
العطف، معتمدا على املقارنات يف األوصاف املعطوفة اليت جتعل أسلوبه ميحص املعاين يف 
ربطها بالعلل، مع مقارنة األشباه والنظائر، ومتييز الفـروق احملتملـة يف االصـطالحات    

مبهم وغامض، أو التطرق إىل وكأنه يف هذه املناسبة يسعى إىل النفاذ إىل شيء . املتداولة
ومن مناذج ما نلحظه يف . ماله عالقة باالستنباط كما هو يف علمي الفلسفة وأصول الفقه

                                                        
 2/212نفسه،  -149
  .2/212نفسه،  -150
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إن الشريعة إالهية، والفلسفة : هذا النعت من قويل: "..أسلوبه هلذه املناسبة ما نقله بقوله
إليها، وهـذه  بشرية، أعين أن تلك بالوحي، وهذه بالعقل، أن تلك موثوق ا ومطمأن 

  .151"مشكوك فيها مضطرب عليها

فقد علل خبطاب العطف املعاين اليت يظهر من خالهلا توقف أحد اجلزأين علـى  
متييز اجلزء اآلخر، وهذا األمر احتاج  منه أيضا إىل الوقوف على بيان األشباه اجلامعة بني 

مجعنا بـني الفلسـفة   إمنا : وقال أيضا: "مفهومي الشريعة والفلسفة، لذلك ينقل يف قوله 
والشريعة ألن الفلسفة معترفة بالشريعة، وإن كانت الشريعة جاحدة هلا؛ وإمنا مجعنا أيضا 
بينهما ألن الشريعة عامة، والفلسفة خاصة، والعامة قوامها باخلاصة، كما أن اخلاصة متامها 

هلا من البطانـة،  بالعامة، ومها متطابقان إحدامها على األخرى، ألا كالظِّهارة اليت البد 
  .152"وكالبطانة اليت البد هلا من الظِّهارة

وهذا املنحى يف بيان األشباه والفوارق، جنده أيضاً يف متييزه بني العلـم واملـال    
فالعلم مـدبر،  . "اللذين أمتع خبصوصياما يف معاين معطوفة ومسبوكة من أجل املؤانسة

العلم أكثر خصوصية باإلنسان من املـال،  واملال مدبر، والعلم نفسي، واملال جسدي، و
وآفات صاحب املال كثرية وسريعة، ألنك الترى عاملا سرق علمه وترك فقريا منه؛ وقـد  
رأيت مجاعة سرقت أمواهلم وبت وأُخدت، وبقي أصحاا حمتاجني ال حيلة هلم؛ والعلم 

ويسبل السـتر   يزكو على اإلنفاق، ويصحب صاحبه على اإلمالق؛ ويهدي إىل القناعة،
     153."على الفاقة، وما هكذا املال

ومن مظاهر التعليل خبطاب العطف يف موضوع اإلمتاع واملؤانسة، ما نلمسه من   
الذي يفضي إىل جمموعة من النتائج اليت يوردها معللـة  " املعىن التناسقي"تعلق األلفاظ ب

                                                        
 .2/174نفسه،  -151
 .2/168نفسه،  -152
 .2/192نفسه،  -153
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وقلة اهليبـة  . "..راتيبحسب مدارج البيان الذي تقتضيه نتيجة كل لفظة يف مستواها الت
وما ...رافعة للحشمة، وارتفاع احلشمة باعث على الوثبة، والوثبة غري مأمونة من اهللكة،

وهو منوذج من األمثلة . 154"أكثر خجل الواثق، وما أقل حزم الوامق، وما أقل يقظة املائق
حتدد درجات اليت وردت يف معاين العطف اليت يظهر من خطاا املستويات التراتبية اليت 

وهذا املعطى له . اهليبة و احلشمة والوثبة، حسب مستوياا التصاعدية أو التنازلية: كل من
ففي املثال السابق  فـإن األجـزاء   . أبعاد نظرية يف الدراسات اللسانية التداولية املعاصرة

  ):أ ب ج د:(املعطوفة مرتبة حسب املعطى اآليت

فقد لزم )  اهلالك: النتيجة ): (د(، باعث الوتبة):ج(، ةقلة اهليب): ب(،  قلة احلشمة): أ (
عن كل قول ما يقع حتته، وتفضي كلها إىل املدلول؛ وهو النتيجة اليت قصدها يف أعلـى  

ففي التعبري عن مستويات العطف اليت اعتمدها، جلأ إىل الترتيـب  ). اهلالك(السلم وهي 
ر يكون هو األقوى داللة من الذي التصاعدي يف السلم حيث إن الدليل الذي يعلو اآلخ

هو حتته، ويف قاعدة كل سلم، جند ثالثة أطراف يف اخلطاب مت التمييز بينهما، بواسـطة  
وقد أخذت مسألة مراتب احلجاج باعتبارها ظاهرة لغوية، صبغة . معاين العطف املستعملة

اسـة  ، حيث متيـزت بدر 155خاصة مع انبعاث الدراسات اللسانية ومباحث فلسفة اللغة
. وظائف ومراتب اخلطاب من خالل األلفاظ الدالة على معان تقبل التدرج يف اجتاه واحد

وكذلك الفيلسوف  SAPIR 156الذين اهتموا ذه الدراسة اإلناسي األمريكي سابيري إدوارومن 
 DUCROT158والفرنسـي أوزفالـد ديكـرو     CARTON157األمريكي تشارلز كارتون 

                                                        
 .2/176نفسه،  -154
 .274 -273. م، ص1998اللسان وامليزان لطه عبد الرمحان، املركز الثقايف العريب، بريوت،  -155
 "دراسة يف التداوليات: التدرج "ينظر له،  -156
 "يف البنية العامة للوصف املعريف للمعاين املبلغة باللغة اإلجنليزية"ينظر له  -157
 ".العوامل احلجاجية والقصد احلجاجي"و "  مراتب احلجاج"ينظرله -158
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واللســاين املنطقــي جيــل فوكــونيي  .ASCONBRE159وكــذلك صــاحبه أســكومرب
FAUCONNIER160 .     فقد حاول ديكرو يف هذه النظرية الـيت بـدأ تشـكيلها يف منـوذج

، أن يدرس جمموعة من معطيات هذه النظرية احلجاجية )1980(، مث تابعها يف منوذج )1973(
اليت  للصورة) SCALAIRES(انطالقا من ظاهرة النفي، ودور قوانني اخلطاب يف معاجلة ظواهر

تنتميـان إىل حقـل   ) ب(و) أ(واليت تشري إىل أن اجلملـتني  . FAUCONNIERطورت مع 
براهني لصـاحل  )  ب(و) أ(عندما يعترب املتكلم أن ) د(استداليل حجاجي متشابه يعرف بامللفوظ 

  .161)د(

ونستخلص من هذه املعطيات يف قصدية خطاب العطف؛ أن مفهوم احلقـول   
فعندما ينتمي معىن مجلتني . من جهة، وباملتكلم من جهة أخرىاحلجاجية مرتبط بالنتيجة 

أو أكثر إىل احلقل االستداليل احلجاجي نفسه يعين ذلك؛ أما يسعيان إىل نتيجة واحدة 
وهو مسـتوى نظـري   . وميثالن أيضا اختيار املتكلم حيث خيتار منهما الدليل األنسب

  . قدمها التوحيدي يف مؤانستهوتطبيقي جند معطياته واضحة  يف معاين العطف اليت

   :عطف األضداد مع توارد األوصاف .3

ومتثل هذه املناسبة يف خطاب معاين العطف يف مؤانسـة التوحيـدي، الرتعـة    
الوجدانية اليت كانت أشد إمتاعا للخيال، وأكثر علوقا بالنفس لتعلقها باحلس وارتباطها 

كما . 162تتجاوب أصداؤها يف نفوس البشر مجيعاباحلياة والعواطف اإلنسانية اخلالدة اليت 

                                                        
و 1ها من اللطف، كانت ذات مرة أمرية فيها من احلسن مثلما في"، " حىت ملك فرنسا أصلع"ينظر له -159

2" 
 ".            مالحظة حول الظواهر السلمية"ينظر، املراتب التداولية والبنية املنطقية، اإلستقطاب ومبدأ السلم، -160
161 - DUCROT, Les Echelles argumentatifs, Paris, Minuit, 1980, p 

17       
الكيالين، دار طالس للترمجة والنشر، ينظر، رسائل أيب حيان التوحيدي حتقيق ونشر، إبراهيم  -162
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يف هلا عالقة باملعاناة الشخصية اليت أشعر ا خطابه كل قارئ أو أنيس، وكـل متأمـل   
األمثال املضروبة واملعاين املستورة، اليت حتكي عنت الزمان والرجال، كما حتكي تربحه بطـول  

وهـذه  . 163احلال األهل وسوءالغربة، وشظف العيش، وكلب الزمان، وعجف املال، وجفاء 
الصورة جندها متميزة يف اخلطاب القصدي يف النثر العريب، وذلك أا حتتاج إىل قوة التعبري 

فلم يكتب يف النثر العريب بعد أيب حيان ما "يف رصد املعاين وتتبع مواقعها يف نفس اآلخر، 
تأخذ املعاين و. 164"هو أسهل وأقوى وأشد تعبريا عن شخصية صاحبه مما كتب أبوحيان

  :املعطوفة يف التعبري عن األضداد عند التوحيدي عدة مواقف منها

   :عطف أمساء الصفات املتناقضة-أ

وقد ضمن فيها جمموعة من املعاين املكترتة يف عبارات وجيزة يربطهـا عطـف   
وقد تقرر باحلكمة الباحثة عن اإلنسان وطرائق ما به وفيه : "متالحق يف أوصاف متواردة

واله خمتلفة، أعين أن كل ما يدور عليه وحيور إليه مقابل بالضد أو شـبيه بالضـد   أن أح
كاحلياة واملوت، والنوم واليقظة، واحلسن والقبيح، والصواب واخلطأ، واخلـري والشـر،   
والرجاء واخلوف، والعدل واجلور، والشجاعة واجلنب، والسخاء والبخل، واحللم والسفه، 

واملـدح والـذم   ... جلهل، واملعرفة والنكرة، والعقل واحلمق،والطيش والوقار، والعلم وا
فهذا النوع من اخلطاب يف العطـف،  . 165"ولعل هذه الصفات بال آخر وال انقطاع...

الخيفي خصوبة املنحى الوجداين الذي عرب عنه التوحيدي يف مواقف خمتلفة تـثري أبعـادا   
لنفس والعقل، والزمان واملكـان،  إنه االهتمام بقضايا ا. نظرية لفلسفة أخالقية ملحوظة

والعاملني العلوي والسفلي، واخلليقة واملعاد، واخلري والشر، والفضيلة والرديلة، والصداقة 
، وقد استعان التوحيدي خبطاب العطف يف بيان مراتب األخالق مبا اطمأن ...والصديق

اك مفاهيمها وبيان مراتبها إليه وجدانه من املعاين املعطوفة اليت رأى فيها حتديدا مناسبا إلدر
                                                        

 .15/38، 1936ينظر، معجم األدباء لياقوت الرومي، القاهرة،  -163
 .1/416، 1941احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري، آلدم متز، ترمجة أبوريدة، القاهرة،  -164
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على أن مراتب هذه األخالق خمتلفة، فيبعد أن يعمها حد واحد، وإمنا اختلفت منازهلـا  "
ألا تارة تصفو بقوة النفس الناطقة، وتارة تكدر بالقوتني األخريني، ولبعضـهما حـدة   

ا ندرك ، ولعلن 166.."بالزيادة، ولبعضها كلّة بالنقص، فلم يكن التحديد يفصل كل ذلك
هذه املراتب اخللقية يف أضداد بعض املصطلحات املستعملة  كاحلرارة، والربودة، والرطوبة 

  :واليبوسة، اليت وضح من خالل مراتبها مبعاين العطف مجلة من األوصاف اخللقية املتواردة

شجاعا نزاال ملتهبا، سريع احلركة والغضب قليل : اإلنسان إذا غلبت عليه احلرارة يكون-
  .قد، زكي اخلاطر، حسن اإلدراكاحل

  .بليدا، غليظ الطباع، ثقيل الروح: إذا غلبت عليه الربودة يكون - 

  .لني اجلانب، مسح النفس، سهل التقبل كثري النسيان: إذا غلبت عليه الرطوبة يكون -

صابرا، ثابت الرأي، صعب القبول يضبط وحيتد، وميسك : إذا غلبت عليه اليبوسة يكون-
           167.ويف هذا بدائع التكاد تنتهي وعجائب التنقضي ...ويبخل

   :عطف األفعال املتناقضة  -ب

وهي جمموعة من العبارات املعطوفة اليت ينتظم فيها تناقض الزمن بتناقض الصفات 
اليت حيملها، خصوصا وأن أغلبها حيمل الزمن املاضي ألن صـاحبها يف حـال إمتـاع    

أنه ملا فقد امللك السعيد . "..ان املنحى احلكائي والسرديومؤانسة، تعتمد يف أغلب األحي
باألمس حدث هذا كله، فإنه كان قد زم وخطم، وجرب وحطم، وأسـا   -رضي اهللا عنه-

وجرح، ومنع ومنح، وأورد وأصدر، وأظهر وستر، وسهل ووعر، ووعد وتوعد، وأحنس 
ألضداد له تعلق بنفسيته اجتـاه  والذي يهتم بسرية التوحيدي جيد أن توارد ا. 168"وأسعد
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اآلخر، وذلك أن وقع عباراته يشري إىل مصدر اإلخفاقات  اليت تعرض هلا األديب كما هو 
  . الشأن عند املنعوتني بالشؤم يف التراث األديب

ولعل املتلقي املمثل يف شخص ابن عباد يف عالقته بالتوحيدي له شأن يف خطاب 
وهذا احلضور نلمس أبعاده يف تفكري الرجل . أوصاف أضداد معاين عطفه، وما يقصده من

وهو األمر الذي . وتصوره  لذاته اليت ينعتها باالعتدال يف األحكام واالتزان يف كل حال
يربر به النعوت القدحية اليت أوردها يف أضداد عطفه، وكأنه من نقاد األخالق وجهابذة 

يف معامليت، وشـديد الغـيظ    إين رجل مظلوم من جهته، وعاتب عليه:"األحوال يقول
حلرماين، وإن وصفته أَربيت منتصفا، وانتصفت منه مسرفا، فلو كنت معتدل احلال بـني  
الرضا والغضب، أو عاريا منهما مجلة، كان الوصف أصدق، والصدق به أخلق؛ على أين 
 عملت رسالة يف أخالقه وأخالق ابن العميد أودعتها نفَسي الغزيـر، ولفظـي الطويـل   

  . 169"والقصري

فالشك أن اللفظ الطويل والقصري الذي أشار إليه التوحيدي يف خطاب العطف 
كما أن . يف اية هذا النص، يشري إىل انسباك مواهبه األسلوبية يف التعبري الطويل والقصري

معاين العطف اليت استعملها يف بيان املناسبات املختلفة، قد تأيت تارة يف عطـف قصـري   
د تأيت أيضا يف عطف طويل يكلف القارئ والسامع مالحقة بعبارات وجيزة واضحة، وق

ويف احلالتني؛ تصاغ األفكار تارة يف حكم شعرية، أو أمثال . املعاين اليت يروم االستئناس ا
                                                                                                                .                                                                      نثرية مضروبة تزيد الكالم إمتاعا، واحلجة إقناعا

  : نقد األخالق وتتبع األحوال. 4

وهي مناسبة يف خطاب العطف نفذ التوحيدي من خالهلا إىل ربـط موضـوع   
م ونقد أخالقهم يف ظواهر خمتلفة نلمس املؤانسة باألعالم الذين استشهد م، فذكر أحواهل
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جتلياا، فيما استعمله من معاين عطفية متنوعة تظهر التجربة الطويلة يف خمالطة الرجـال،  
وهنا جند السمة . وكثرة التقلب يف األمصار، والتوسط يف اامع، واستماع فنون األقوال

قظة واملعرفة والعلم، حيـث  الغالبة يف هذا النوع من العطف ادعاء صاحبه للحكمة والي
ويف احلالتني نفسهما يكون التربيـر عـن   . يكون مرة ناصحا صادقا، وتارة مؤنبا قادحا

فما احلكمـة؟  : قال. حلظ النفس األمور: ما البصرية؟ قلت: قال الوزير"حكمة وبصرية 
. كمال النفس بلحاظ ماهلا: فما التجربة؟ قلت: قال. بلوغ القاصية من ذلك اللحظ: قلت
  . 170"هذا حسن: قال

فاألخالق يف منظور التوحيدي؛ جمموعة من املعاين املتالحقة اليت يعطف بعضها 
ما أعجب "والغرابة إن كانت مثارا لالستغراب وطول النظر؛ . على بعض إما مدحا أوذما

أمر العرب، تأمر باحللم مرة، والكظم والصرب مرة، وحتث بعد ذلك على االنتصاف والثأر، 
وليس يف مجيع األخالق شيء ...السفه وقمع العدو، وهكذا شأا يف مجيع األخالقوتذم 

حيسن يف كل زمان ويف كل مكان، ومع كل إنسان، بل لكـل ذلـك وقـت وحـني     
وال عجب أن يالحظ منه ابن العميد متكنه يف هذا اجلانب، ومعرفته بأوصاف . 171"وأوان

طوفة، اليت تعرب عن التبصر مبظـاهر النقـد   الرجال، وما حيمله كالمه من دقة املعاين املع
وهلذا أحل عليه يف مؤانسته أن يذكر له من كل واحد ما الح لعينـه، وجتلـى   . األخالقي

فـإين  :"وقد انصاع التوحيدي هلذا األمر وقَبِل فقال. لبصريته، وصار له بصورة يف نفسه
ف اخللقية موعة فذكر جمموعة من األوصا" . أخدم مبا عندي، وأبلغ فيه أقصى جهدي

من األعالم كأيب سليمان املنطقي، وابن اخلمار، وأيب بكر القومسـي، وأيب علـي بـن    
السمح، وأمحد بن حممد مسكويه اخلازن، ونظيف النفس الرومي، وحيىي بـن عـدي،   

وكلهم من رجاالت القرن اهلجري الرابع ، وقد رتب أمساءهم . وعيسى بن علي اجلراح
أمـا  :"خالقي حسب األفضال اليت رمسها مبعاين عطفه اليت ذكر منـها يف ميزان النقد األ
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شيخنا أبو سليمان فإنه أدقهم نظرا، وأقعرهم غوصا، وأصفاهم فكرا، وأظفرهم بالدرر، 
وأوقفهم على الغرر؛ مع تقطع يف العبارة، ولُكنة ناشئة يف العجمة وقلة نظر يف الكتـب،  

عويص، وجرأة على تفسري الرمز، وخبل مبا عنده وفرط استبداد باخلاطر، وحسن استنباط لل
  .172"من هذا الكرت

وحينما فرغ التوحيدي من خطابه يف معاين العطف املوصوفة لكل رجل مـن   
ماقصرت يف وصف هذه الطائفة، وتقريب البغيـة  : "هؤالء، اقتنع الوزير مبؤانسته فقال له

طمأنينة اليت حيملها خطاب وهو دليل على مبعث ال 173."اليت كانت داخلة يف نفسي منهم
العطف يف النقد األخالقي عند التوحيدي فيما تضمنه من أوصاف مميزة لألعالم قبـل أن  

  . يؤنس بعلومهم

فإذا كان أصحاب السري، وأهل اجلرح والتعديل يف علوم احلديث يعتدون ـذا  
لشخصية برواا، املنهج يف الضبط واالتقان، يف نقل الرواية الصحيحة انطالقا من املعرفة ا

فإن التوحيدي حترى يف خطاب العطف هذا املبدأ، وحترج من الغمز أو اللمز ألحد مـن  
مسعت أشياء، :" لذلك جنده يشري هلذا املبدأ األخالقي بقوله. الذين وضعهم يف ميزان عطفه

ولست أحب أن أسم نفسي بنقل احلديث وإعادة األحوال فـأكون غـامزا وسـاعيا    
أن أنيسه ابن العميد مل يترك املعاين العطفية أليب حيـان تقـف عنـد    إال  174."ومفسدا

األخالق الفاضلة فحسب، بل كان دافعا ومشجعا إىل إباحة ذكر األوصاف القدحية اليت 
ويف هـذا  . جيد معانيها أجود يف االستئناس، وأليق بالنصح يف بيان األحوال والرشد إليها

معاذ اهللا : "راغب يف مساع األوصاف اروحة بقوله اجلانب، جنده ينقل عنه توسله برقة ال
من هذا، إمنا تدل على رشد وخري، وتضلّ عن غي وسوء، وهذا يلزم كل من آثر الصالح 

صلى اهللا (اخلاص والعام لنفسه وللناس، واعتقد الشفقة، وحث على قبول النصيحة؛ والنيب 
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فاء بعده، وكل أحـد حمتـاج إىل   قد مسع مثل هذا وسأل عنه، وكذلك اخلل) عليه وسلم
فكان هذا عونا للتوحيدي على  175."معرفة األحوال إذا رجع إىل مرتبة عالية أو حمطوطة

ذكر األعالم الذين انتقد أخالقهم وكشف مواطن القدح فيهم، عكس ماقدمه للفريـق  
اهر، ابن شاهويه، وأبو سعيد رام بن أزدشري، وابن مكيخا، وابن الط: ومن هؤالء. األول

ومما وصفهم بـه يف ثنايـا   . وابن برمويه، وابن عبدان، وكلهم كانوا من أهل السلطان
أما ابن شاهويه فشيخ إزراء، وصاحب حمرقة، وكذب ظاهر، كثري اإلام، شديد :"عطفه

التمويه، اليرجع إىل ود صادق، وال إىل عقد صحيح وعهد حمفوظ؛ وإمنا كان املاضـي  
جهة هؤالء املخربني القرامطة، وكان أيضا مـذموم اهليئـة،    يقربه لغرض كان له فيه من

فكان ال ينبس إال مبا يقويه وحيرس حاله، واليوم هو رخي اللّبب، جاذب لكل سـبب،  
وليس هناك كفاية وال صيانة، وال ديانة وال مروءة؛ وبعد فهو شؤوم نكد، ثقيل الروح، 

والشـماتة بالعـائر، والتشـفي مـن      شديد البهت، قوله اإلفساد وعادته تأجيل املَهنأ،
  . 176"املنكوب

فالناظر يف اآللة الواصفة للقصد يف خطاب العطف الذي استعمله التوحيدي يدرك أنه 
قصد الوصول إىل أسرار اإلنسان وبدائع أخالقه اليت التكاد تنتهي، وعجائبـها الـيت التكـاد    

يف األوصاف القدحية تالحق النهي، ومن الغرائب اليت قد توقف املتأمل يف تركيبة عطفه . تنقضي
..) روح-شـؤوم -مـروءة -ديانة-صيانة(واالستدراك املتتايل للكلمات اليت يتوسطها املد الثقيل 

ويف هذا . وهي كلمات يفهم من خالهلا الدالالت التغليبية جلانب العيوب على الصفات احلميدة
أيب حيان من خـالل املعـىن    اجلانب نلمس الرتعة اجلاحظية اليت أثرت يف خطاب العطف لدى

واملبىن، والوضوح والصفاء، والدقة والطرافة، والبعد عن التكلف املصطنع، وكل ذلـك يف لغـة   
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الفرج اليت يف كلماا، والفضاء الذي بني حروفهـا، واملسـافة الـيت بـني     "استثمر التوحيدي 
  177.."يتهاخمارجها، واملعادلة اليت يف أمثلتها، واملساواة اليت الجتحد يف أبن

  : خامتــة

ال أستطيع ختم هذا البحث الذي تداعت خواطره بتداعي األبعاد املعرفيـة املتداخلـة   
للقصد يف أسلوب العطف لدى أيب حيان التوحيدي ، واليت أشرت إىل بعضـها مـن خـالل    

 فقد جاء أسلوب الكتاب املقسم يف الزمن إىل ليال، مث يف األغراض". اإلمتاع واملؤانسة"موضوع 
اللغوية إىل حديث وحوار، أشبه بكتاب ألف ليلة وليلة، وهو إشارة إىل دور قصدية اخلطاب يف 

فهو األثر الكبري الذي أغدق الفكـر يف األدب  . املسامرات يف احلياة العربية الشعبية بكل طبقاا
 ولعل ما ملسته من نتـائج وإشـارات يف  . العريب باألندلس عامة، ويف آثار التوحيدي خصوصا

موضوع القصد يف العطف، ينعكس على املناسبات املختلفة، ملا يعرب عنه من خفايا مسـتورة يف  
وجدان األديب العريب، فإن هذه الظاهرة يف فكر التوحيدي قد حققت األوجه املقصـودة مـن   

 وال. . املعاين املعطوفة، اليت أدرجها السياق والبيان يف مناسبات تدعو إىل التأمـل و االسـتنباط  
أجدين يف هذا البحث إال بارا جبانب من جوانب الكشف عن القَسم التوحيـدي الـذي قـال    

قد واهللا نفثت فيه كل ما كان يف نفسي من جد وهزل، وغث ومسني، وشـاحب ونضـري،   :"فيه
  . 178"وفكاهة وطيب، وأدب واحتجاج، واعتذار واعتالل واستدالل، وأشياء من طريف املماحلة

  :مراجع البحث 

لبنـان،  -أليب حيان التوحيدي، منشورات دار الكتـب العلميـة، بـريوت    : اإلمتاع واملؤانسة -
  .م1997

أليب حيان التوحيدي، بتحقيق إبراهيم الكيالىن، مكتبـة أطلـس ومطبعـة    : البصائر والذخائر   -
 .1964اإلنشاء بدمشق 

 1941دة، القاهرة، آلدم متز، ترمجة أبوري: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري-

                                                        
 .1/61نفسه،  -177
 .2/129نفسه،  -178
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  املشاة الداللية يف رسائل أيب العالء املعري

 ---- ------- 

  األستاذ الدكتور منتصر عبد القادر الغضنفري   و  الدكتورة ماجدة عجيل صاحل

 العربية قسم اللغة / كلية التربية / جامعة املوصل               

 ---- -------  

  :توطئة 

تتواءم األلفاظ وهي تصطف يف مجلها السياقية وأنساق عالقاا، مكونة منظومة       
داللية متباينة القراءات متعددة التأويالت، ال تنفك من أن تعىن باملعىن وما وراءه، عاملة يف 

وال دورها يف إفراز ذلك على خلق داللة النص مفيدة من وظائفها التعبريية، ماحنة الد
مكبوا اللغوي، وجعله إشارة تنمو وتتحرك داخل تلك املنظومة يف عالقات تفاعلية 

، ليس يف ظل متوقعها ضمن سياق )179(ضمن بنياا الداخلية خللق بنية تعبريية متميزة
تعبريي فحسب، بل بتأثري دواع أخرى التفت على تلك البنية ومن جوانب عدة و من 

املشاة الداللية اليت رفدت النصوص باالتساع الداليل ، والتمدد على وفق  ضمنها دائرة
متوجات ذلك الحراك التعبريي املنساق يف ظل ارتكازه على دوال معنوية وتركيبية 
وغريها، مرتاحة عن املباشرة والتقريرية، يف استحضار للوقائع واإلمكانات الداللية يف قران 

وهي السطحية املتكئة على مبدأ التشابه مبستوياته : األوىل: تنيغري متوقع معتمدا على بني
البنية العميقة، وهي اليت تسهم يف تقدمي رؤية جديدة للموضوع يف : املتعددة، واألخرى
، وتالزم هذين )181(التشبيه واالستعارة معا: وتشمل عالقة املشاة. )180(ضوء ذلك التعالق

                                                        
ايد الدباغ، شعرية النص املعري دراسة فنية لنظم البناء يف سقط الزند، نوار عبد النافع عبد : ينظر) 179(

 .75-74أطروحة دكتوراه 
 .223إنتاج الداللة األدبية، صالح فضل  : ينظر) 180(
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، ومن مثة فهي، )182(فيها اعتماد الداللة املباشرةالشقني يضفي مسة التحول اليت يستحيل 
أي مسة التحول، ال تشارك يف عملية التواصل فحسب، بل تشحن النص مبزيد من املعاين 

  .والدالالت اليت جتعله جماال مجاليا رحبا قابال للتأويل األديب

 إن التوجه األيديولوجي السائد يف عصر ما قد يتأطر مبحددات تشكل يف هيكليتها
واملتغريات الداللية بوصفها . النقطة األساس يف الثقافة اإلبداعية من ناحية عالقتها باللغة والذات

مسة أو مزية متنح تلك النصوص انتماءها الفكري واألديب، وتعزز موقعها يف ظل تيارات سابقة 
تالعب باللغة وإذا ما ارتبط األدب يف العصر العباسي مبزية التفنن البالغي، وال. والحقة عليها

الذي هو مكمن اإلبداع وخاصيته اجلمالية، فإن نصوص املعري كانت هاضمة لتلك التحوالت 
واإلمكانات الفنية اليت رافقتها بوصفها ذاتا إبداعية متيزت بفرادة جتارا احلسية واأليديولوجية 

وإذا ما عددنا . دووهجها اإلبداعي عرب طاقة لغوية بلغت الذروة يف اإلبداع واألصالة والتجسي
، فما بالك باملمارسة النصية البالغية، ونعين ا تلك االستراتيجيات )رمزية(كل ممارسة نصية 

النصية اليت تتحكم فيها قواعد تنبين مبقتضاها معان غري مباشرة عن طريق استبداالت أللفاظ أو 
  .)183(ألجزاء نصية أوسع

ات أمناط داللية متشابكة حتيل يف اآلن نفسه إن السياقات التشبيهية واالستعارية ذ       
. إىل عنصر املشاة بوصفه األكثر حضورا أو متيزا من التشكيالت البالغية األخرى كلها

واإلحالة إىل ذلك العنصر والتقاطع يف تلك البنية يعود إىل أن التصوير البياين عند 
ني أمرين بعيدين بينهما االستدالل من األغمض إىل األوضح يتم عرب تقليص املسافة ب

مناسبة واشتراك، وإن استكمال هذا اإلجناز يف عملية اإلظهار يف مستوى احلسن واإلبداع 

                                                                                                                                     
 .224املصدر نفسه  : ينظر) 181(
أنساق التداول التعبريي   دراسة يف نظم االتصال األديب  ألف ليلة وليلة أمنوذجا تطبيقيا، فائز الشرع  ) 182(

347. 
  .336أمربتو إيكو  السيميائية وفلسفة اللغة، : ينظر) 183(
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، وإن كان ما مييز )184(مرهون بنسبة التضايف املعريف ومقدرته العلمية على اإلجناز
أو املستعار بنيتها التحويلية السياقية اليت نستشفها من ركنيها املستعار له " االستعارة هو 

  .)185("منه عندما يكون أحد مستوييها متغرياً واآلخر ثابتا

إن حتول التشبيه إىل استعارة يقتضي معرفة اجلامع الذي يضمهما، األمر الذي     
أحدمها ما يتصل بالبنية السطحية من حيث حذف أحد : يستوجب استحضار أمرين

قة من حيث البحث عن األجزاء اجلامعة ما ينحاز حنو البنية العمي: طريف التشبيه، واآلخر
بني هذين الفرعني، واملهم يف ذلك إتاحة الفرصة أمام املتلقي الستحضار ذلك الغياب 

  . )186(الستكمال عملية االتصال

  املشاة الداللية يف رسائل أيب العالء املعري

مثلت السياق إن االستقراء املعمق لنصوص املعري، يصل بنا إىل أن بنية التشبيه         
التصويري األكثر حضورا يف جتربته وأبعادها الداللية، اليت حاول فيها إلغاء الرابط األدايت، 
فضال عن حضور التعالق االستعاري والتداخل الصوري، الذي مجع فيه أكثر من وجه 

وإن عققت "....  :وهذا ما نتلمس جوهره يف قول أيب العالء. بالغي حملمول فكري واحد
فإمنا ذلك هلم واغل وخطب . بترك املكاتبة عقوق الضبِ ولده، والسارق يده نفسي

شاغل وتوخيا للتخفيف وتنكبا عن التكليف وإين ألصبو إىل لقائه صبابة العود إىل 
وطنه والشجنِ إىل شجنه وأَحن يف خالل ذلك إىل مناجاته حنني الشوارف إىل السقاب 

 )*(ان ضيفه ال يبيت مبيت القفر وغري جاره مرادساَواهلوائف إىل ورود النقاب، إذ ك

                                                        
، آزاد )عروس األفراح واملطول(مظاهر النقد املعريف لعلم البيان يف شروح التلخيص دراسة يف : ينظر) 184(

  .120حسان حيدر، أطروحة دكتوراه  
 .178الرسائل الفنية يف العصر العباسي حىت اية القرن الرابع اهلجري، زينة عبد اجلبار حممد املسعودي   )185(
 .170-169البالغة العربية قراءة أخرى، حممد عبد املطلب  : رينظ )186(

 . إلقاء احلجر يف البئر طلبا للماء(*) 
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خلب اجلفر وأَنتشي أَخباره الطيبة انتشاء الزهر وأُستافها كلَّ عشيٍ وسفر ويل ا وجد 
الصادية مباء الغادية ال يزال يبهجين اباكر مع الشارق وآئب إياب الطارق جعلها اهللا 

  .)187("أبدا ضاحكة البشري سارة للصديق والعشري

ترتسم أوىل التشكيالت اجلمالية عن طريق بنية النسق التشبيهي الذي أَطر عالقة      
  :الباث باملخاطب، إذ يقول

  وإن عققت نفسي بترك املكاتبة 

  عقوق الضبِ ولده       

  والسارق يده                 

هذه املقاربة إن غياب األداة التشبيهية يقارب التشكيل االستعاري، ويكمن الفرق يف       
يف أن االستعارة وإن كان فيها معىن التشبيه لكن تقدير األداة ال يسوغ فيها؛ وهذا يأيت 

وإذا ما هيأت . )188(خالفا للتشبيه الذي يسمح بإمكانية تقدير األداة على وجه اإللزام
تنفك تلك الصورة أرضية مالئمة للبوح واملكاشفة بتأطري فين، فإن لغة احملو واالستالب ما 

تعلن عن نفسها فعليا ونفسيا، مصعدة من اللحظة احملتشدة اليت جتسد مصري الذات 
واإلبداع ومتوقعهما، فتراكمت الدالالت اليت تصور مكنونات العامل الداخلي لذات تتأمل 
ذاا، وحتكي معاناا يف توترها الذي أدىل باعتراف نقرأ فيه لغة الغياب املفروض منذ 

  .ية، على تنوع املرجعيات واحتشادها موحية باتساع النص وتشظيهالتركيبة الشرط

الذات ) الداخل(ويتجلى حضور تلك احملموالت الداللية والتصويرية يف انطالقها من       
بوصفها " الذات"املوضوعي، مبقية على استالب الدالالت املوجهة حنو ) اخلارج(إىل 

                                                        
 .135-1/130: رسائل أيب العالء املعري) 187(
 .288فلسفة البالغة بني التقنية والتطور، رجاء عيد  : ينظر) 188(
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علي وقيدته، حاول الباث عن طريقها عزل متعالقات تركيبية، تداخلت مع احملمول الف
ومن . يف حماولة لتوسيع التحول يف اهلوية وتبدل املواقف وقطع التواصل" األنا"النفس عن 

أكثر تواضعا وأدبا، فيما يأيت التحول إىل بؤرة السياق التشبيهي يف ) عققت(مثة تبدو داللة 
  : قوله

  عقوق الضب ولده                     

  والسارق يده                          

، و يفصح )189("أعق من ضب"إذ يتمظهر الترميز الداليل يف ذلك التصوير بتوظيف املثل  
للوالد عكس ما هو " العقوق"استدعاء هذا النسق التعبريي عن مفارقة، تتجلى يف مالزمة 

  :والسيما يف قولهمتداول من عقوق الولد لوالده، ولذلك مرجعيته اخلاصة عند الباث 

  وما جنيت على أحد                 هذا ما جناه أيب علي 

كما أن استدعاء املثل وتوظيفه يف السياق قد منح التركيب نوعا من التعميم الذي راوغ 
وحلضور . فيه الباث خماطبه، تاركا الدالالت عائمة ال تفصح عن أسباب قطع التواصل

تواري : كثري من الرؤى والتشظيات، ومنها" الضب"لولية الترميز الداليل يف الوحدة املد
هذا احليوان يف جحره الدقيق وعدم مساحه ألحد يف دخوله، فضال عن أنه يضرب به املثل 

  .)190("أصرب من ضب: " يف الصرب ملا فيه من تقشف ويبس فقيل

الفتتاحي يبث إن انعطافةَ الصورة حنو التفجر الداليل واالنزياح الالشعوري للمشهد ا      
الذي يفتتح بداية حركة ) عققت(الدالالت احلركية ويعلن عن التوتر العميق حبضور الفعل 

صراع الذات مع دواخلها، فضال عن تالحق األفعال املضارعة اليت شكلت نسيجا حركيا 
وإذا ما أقمنا تواشجا دالليا بني تلك . متكافئا عن طريق احلضور اإلجنازي لتلك الدوال

                                                        
 .2/327: جممع األمثال، أبو الفضل أمحد بن حممد امليداين) 189(
 .2/20: املصدر نفسه: ينظر )190(



 اجلزائر  –  األغواط جامعة  –  حمكمة أكادميية فصلية دولية جملـة:  الباحث

   126 ص /..........خاص باملؤمتر الدويل يف البالغة العربية:  2014أفريل /   15العدد 
 

ات وهي يف سياقها فإننا جندها تساق لتكشف عن متناقضات العامل الطبيعي ومفارقته، الوحد
  :وعند حماولة تفكيك تلك البؤرة التشبيهية األوىل وتعالقها مع ذات الناص يف قوله

  وإن عققت نفسي مبكاتبته                   

  عقوق الضب ولده                    

رى خلفها رؤية ذاتية ثابتة أعلنها الباث ملخاطبه حماوال بعد ذلك نلحظ خواصاً تعبريية تتوا
التخلص وبذكاء الفت من تلك الزاوية الضيقة، وسحببه إىل عوامل أكثر داللة وترميزية 

  .وإثارة، حتفيزا له والسيما أا حتاول االتساع والتمدد يف تلك املدارات النفسية

هو االستكانة املطلقة أمام تلك العوامل على وفق  والالفت يف هذا التشكيل التصويري      
تركيبة املثل وتأثريه وواقعيته يف اآلن عينه، ونعاين يف تلك الدوال املأثورة والرامزة، 

و يعطي اختيار . استخالص عربة شاملة ال تقيد الباث فحسب بل واملخاطب كذلك
زل يكظم غيظه مؤشرات بوصفه حيوانا متعدد الدالالت بني عاق لولده أو منع) الضب(

على تلك الرؤى اليت جتانست مع مرجعية الباث ونفسه األيديولوجي، وإن انسحبت حنو 
ويتجلى . دائرة الذات منحازة عن املخاطب، الذي بدا ضحية يف هذه املنظومة التصويرية

 التأثري األيديولوجي الباطين للذات يف محله لذلك النسق الضدي املضمر، ليس مع احملسوس
  :فحسب بل مع كل ما حييط به، وإذا ما تواشجت الصورة التشبيهية مع انزياح احلذف يف

      وإن عققت نفسي مبكاتبته              

  عقوق الضب ولده               

   والسارق يدهحذف          

فإن ذلك يؤشر ملمحا مضمرا على بىن التقييد والتضييق، والسيما فيما أفرزته تلك الداللة 
لون من "؛ ذلك أن احلذف )عقوق(من معاين التمرد والرفض واالنقطاع الذي متثله لفظة 
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ألوان تصفية العبارة، وتنقيتها حني يأيت يف موضعه من اجلملة غري ملبس، ويوجد يف الكالم 
وإذا ما تعالق . )191( .."، ويشري إليه ليس خارجا على ما يقتضيه املقامما يدل عليه

) الضب(التركيبان وقيدا الفعل بتوظيف تقانة املزج البالغي والنفسي بني صورة احليوان 
فالنفس تريد املكاتبة وصوت الذات يرفض، يف حني أن املزج بني ) السارق(واإلنسان 

، يفصح عن نية قد تتراجع فيها القطيعة، لكن  "ولده عقوق الضب: "التشبيه األول يف قوله
، اية حملو األداة الدالة على العمل، والعجز الذي "والسارق يده: "التشبيه الثاين يف قوله

يالزم هذا القطع وانفصال اجلزء عن الكل، والذات توسطت احلالني، وبدت مضطربة بني 
والت يكشف عن مفارقة يف حماولة كما أن حضور تلك احملم. تراجع وقطع إىل األبد

االنفصال واضعة النفس ضمن دائرة االستالب اليت أُسقطت من الذات، ومتشاكلة مع 
اليت تشكل موقفه وتفصح عن رؤيته للعامل والذات عندما تفقد جوهرها وهي " يده"لفظة 

ة إن هذا التشكيل للمعىن منوط بكيفية تشكل داالت البني. "تتذبذب من حال إىل آخر
يشكل التركيبية داخلة يف الوقت الذي يكون فيه تكون النمط األسلويب منوطا باملعىن الذي 

النص، ذلك أن العالقة متبادلة بني مستويي الداللة والبنية، فالبنية عادة تتجسد يف أمناط أُسلوبية 
للغوية املادة ا خمتلفة متتلك مواصفات تركيبية يفرضها املستوى الداليل عليها، تتوزع فيه

  .)192("اليت تنتج دالالت خمتلفة منبثقة من املستوى املعنوي أو املضموين العام ) الداالت(

إىل مرجعية دينية أبانت حكما شرعيا " والسارق يده: "ويعود التركيب الثاين يف قوله      
على أن الباث وظف . )193(چ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺچ : يف القصاص يف تناصها مع قوله تعاىل

يف حماولة للفصل بني الكل واجلزء عن طريق حماولة ) السارق(اص منتقيا منه جزئية هذا التن
تعضيد داليل لتلك القطيعة األبدية، والتالؤم مع مدلول اخلطيئة املتعمدة وتكثيف هذه 
االنعطافات الداللية وإسقاطها على احلس والذات؛ إذ جاء االنكماش متواشجا مع تلك 

                                                        
 .131التصوير البياين يف شعر املتنيب، الوصيف هالل الوصيف إبراهيم  ) 191(
 .122سلطة النص على داالت الشكل البالغي ، فايز القرعان  ) 192(
 .38املائدة  ) 193(
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اللحظوي و / مجعت يف شبكاا الداللية بني احلسياإلمكانات التصويرية اليت
أن الصورة التشبيهية ليس املقصود منها مثال إعطاء "ومتكن اإلشارة إىل . الطبيعي/املعنوي

مبالغات ذهنية سقيمة، أو كما يعرب به البالغيون بزيادة الصفة يف املشبه به، بل إن 
لعام الذي يولد عالقة رمزية تشري إىل املطلوب أن تتعالق الصورة وأَجزاؤها مع السياق ا

؛ )194("املتلقي جتاه نقاط تفجر كل واحدة منها طاقات فنية ذات إثارات نفسية خاصة
ذلك أن العالقة بني الباث واملتلقي حينئذ ستكون تبادلية يكون فيها السياق 

ومكوناته األداتية، التشبيهي النقطة املركزية اليت تتوسط بينهما، وجتمعهما أركانه /البالغي
على وفق تأثري ذلك السياق يف الطرفني، وقد ال يعين الدخول يف تعبري متخيل أو حىت 
مستحيل حدوث فراغ داليل أو عدم تأدية التعبري ملعىن ما، وإمنا يدخل يف مستواه اجلمايل 

إىل حيز االستجابة إىل مقاصد الذات اخلاصة غري املتاحة عموما بصفة مجعية فما ينسحب 
  .)195(منطقة الذات يف مغايراا للسائد من التعبريات قد يفارق ما حيقق اتفاقا يف املوضوع

وإذ يشابه الباث بني صبابته إىل لقاء خماطبه وصبابة الغريب إىل وطنه والشجن اىل       
  :شجنه، يف قوله

  وإين ألصبو إىل لقائه صبابة العود إىل وطنه 

  الشجن إىل شجنهو                          

، "العود: "فإنه حييل يف إطار هذا النسق التصويري إىل تداخل شعورين لوجهني أحدمها
" وطنه: "يف حني خيتفي الوجه اآلخر وهو املخاطب املتمثل يف" الشجن: "واآلخر

وهذا الغياب يعرب عن الصراع الذي يعاين منه الباث بوصفه الباعث األساس يف ". شجنه"و
لتصويري، حماوال التأثري يف متلقيه عرب تنويعات شعورية وحركية، تكشف عن ذلك النسق ا

                                                        
 .305فلسفة البالغة بني التقنية والتطور  ) 194(
 .343نظم االتصال األديب ألف ليلة وليلة أمنوذجا تطبيقيا   أنساق التداول التعبريي دراسة يف: ينظر) 195(



 اجلزائر  –  األغواط جامعة  –  حمكمة أكادميية فصلية دولية جملـة:  الباحث

   129 ص /..........خاص باملؤمتر الدويل يف البالغة العربية:  2014أفريل /   15العدد 
 

حيوية داللية وبالغية حاول عن طريقها تكرار عناصر داللية وتركيبية وإيقاعية على وفق 
سياق النص، لذا جيتاز هذا التشبيه مرحلة االختالف إىل مرحلة التقارب، ويأيت التحول 

مة شعورية حتلق يف فضاء وجداين أرحب، ينتقل من خالله الداليل حنو بؤرة جديدة وحز
الباث حنو نزعات احلس ونبضات الشعور يف حماولة لتوصيفها وملء فراغات االستالب 

  .حنو سري إىل حيثيات العواطف والرقة بعد العقوق واجللد واالنفصال

ية املؤطرة ولعل سياق املوقف هو ما جعل اخلطاب يسري حنو تلك السياقات الشعور     
لشكل ذلك اهليكل اازي يف حماولة من الباث الستعطاف املخاطب واستمالته، علما أننا 
مل جند كسرا لذلك اهليكل وشكله، بل على العكس ظل حمافظا على نظام جمازاته دون 
احلياد عنها، بوصفها عالمة للذات تكشف أسرار الذات، فضال عن كوا حجابا يغطي 

وقناعا يضمر الوجه اآلخر للذات عرب فاعلية السياق اجلمايل للداللة، إىل حقائق األعماق 
جانب حتقيق الغاية بفعل املبالغة يف املعىن، وقد قرن البالغيون املبالغة باإلبانة يف حديثهم 

وقد وثق حازم القرطاجين فكرة االستغراب يف عالقة . )196(عن أغراض التشبيه واالستعارة
من حيث البسط لفلسفة التناسب ولطافة التدرج، وتأكيدا على النفس بذلك اإلدهاش 

فكرة إثارة األدب للوجدان والتأثري فيه، قارئا البالغة على أا صناعة حيسن فيها التجويد، 
والالفت يف هذا . )197(وبذل الطاقات العقلية والنفسية، لتلقى صناعة الكالم إعجابا وقبوال

يت تسعى إىل رصد حتركات الذات النصية عرب تعددية التشكيل البياين عملية الكشف، ال
اخلطابات يف بىن جمازية متداخلة املدلوالت، يف حماولة االنفتاح على تبئري ازدواجي يف 
جتميعه للونني جمازيني، متداخل الرؤى واملرجعيات؛ إذ يظهر االنتقاء الواعي لعدد من 

يانا، وال سيما يف حضور الفعل احملموالت اليت مضت بالنص على حنو معاكس وأكثر تب
، والتقييد الذي الزمه بفاعلية املكمالت اليت ساعدت الباث على البوح "أصبو: "املضارع

ومن مثة يعد األداء الكالمي بنية االمتزاج بني الرؤية . عن مكنون النفس ونوازع الشعور
                                                        

 .54تطور الصورة يف الشعر اجلاهلي، خالد حممد الزواوي  : ينظر) 196(
 .309-308فلسفة اجلمال يف البالغة العربية، عبد الرحيم حممد اهلبيل  : ينظر) 197(
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تة أنه عملية تطبيق آيل وعامل املعاين بوصفه عملية حتقق الكفاية اللغوية، وهذا ال يعين الب
لقواعد اللغة بكل ما تقتضيه من دقة وتسلسل، إنه يوازي الكفاية اللغوية، واملتكلم يسعى 

، وهكذا )198(جاهدا إىل إرضاء نفسه قبل أن يرضي القواعد، واحلياد عنها يف الوقت نفسه
ميتلك كفاية تشكلت الصورة بوصفها بناء يتميز بالثراء والتعدد، مما يتطلب من القارئ أن 

عن  موسوعية تتيح له إقامة عالقات بني العالمات اإليقونية واألشياء املوجودة يف العامل، فضال
  .)199(أن الكفاية املنطقية تتيح له جتميع العالمات وتصنيفها والربط بينها لبناء معىن مفترض

عن ما وراء إن الصورة تستنطق األشياء وحتاورها إبداعيا منتجة فجوات مجالية تبحث    
العياين واحلسي، وهي ليست حماكاة للواقع، بل هي صورة جديدة تعيد جتديد موضوعات 
 الطبيعة وإبداعها، وتكشف عن الروح الباطنة بدواخل تلك املوضوعات فالصورة توجز

ويتمحور الربط املباشر بني ما تعالق بعاطفة الباث وإحساسه، واملدلوالت اليت . )200(العامل
املشبه به، يف حذف أداة التشبيه وحماولة الوصول السريع إىل ذلك التضايف، محلت بنية 

  : وذلك يف قوله

  وأحن يف خالل ذلك إىل مناجاته

  حنني الشوارف إىل السقاب       

  واهلوائف إىل ورود النقاب       

فالباث يواشج احملمول الداليل يف هذا النسق مع سابقه، متحوال إىل تكثيف داليل أكثر 
، ولعل اخليال بدا أكثر تبيانا يف رمسه لتلك الصور )املتحركة(وضوحا وإثارة لعوامل الطبيعة 

اليت تنمو باستمرار لتوازي بني حركة احملسوسات والشعور، فأظهرت لنا تلك الصور حالة 

                                                        
 .145-144، إدريس قصوري  أسلوبية الرواية  مقاربة أَسلوبية لرواية زقاق املدق: ينظر) 198(
 .92القراءة املنهجية للنص األديب  النصان احلكائي واحلجاجي منوذجا، البشري اليعكويب  : ينظر) 199(
 .164جاستون باشالر  مجاليات الصورة ، غادة اإلمام  : ينظر) 200(
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ة مدت التراكيب مبزيج من التوتر واالنفعال؛ ذلك أن اخليال ميثل تلك القوة غري طبيعي
اليت تكشف عن ذاا يف خلق التوازن أو التوفيق بني الصفات املتضادة ) السحرية(التركيبية 

أو املتعارضة، واإلحساس باحلدة والرؤية املباشرة واملوضوعات املألوفة مع التحول غري 
. )201(وحماولة ضبط النفس من ذلك احلماس البالغ واالنفعال العميقالعادي من االنفعال 

: ويظهر التركيز جلياً على تلك اخلواص الداللية اليت توزعت يف قالب اجلمع بني
، والعبور ا إىل مشارف الفقدان والعطش واحلاجة، "السقاب"، "اهلوائف"، "الشوارف"

احمليط بداعي التشبيه، فضال عن حماولة ليعطي ذلك إيذانا بإسقاط احملسوس وإضفائه على 
اهلروب من ذلك القيد وتشظيته يف اآلفاق، فتساعد احلركة منذ البدء على خلخلة الساكن 
بقصدية حتيل إىل عدة ثنائيات مليئة باجلدل العميق بني الذات والذات النصية، فتكون 

ومن . حلالة الفقدان تلكالقصدية بإشراك ما جيده الباث موازنا حلاله أو معادال موضوعيا 
هذا التوصيف يبدو أن املبدع يعيد تشكيل الكون وفقا لرؤيته وإبداعه تشكيال يضمن 
التناسق واالنسجام بني أبعاد الكون تناسقا يراه املبدع وحيسه، إحساسا عميقا، ويدركه 
ا إدراكا قويا بوصفه تركيبا خيلع عليه من عواطفه ومشاعره ما جيسمها جتسيما ويشخصه

وهذا التوصيف الدقيق الذي انكمش يف زاوية حمددة، جعل . )202(تشخيصا ينبض باحلياة
من السياق التشبيهي يتسلل إىل النص فيتوحد مع املاضي واحلاضر، فيتنفس اإلحساس 
للتعبري عن دافع ميوج بالكبت والعجز واالستالب، لكن الذات ال تبقى عاجزة أمامه بل 

إن النسقني التشبيهي واالستعاري يف . واقعا معتادا أليفا حتركه وتعيد تشكيله وتقدمه
إثبات لعالئق جديدة وصالت مبتكرة بني عناصر الكون املختلفة، بني الطبيعة "حقيقتهما 

وإذا ما عاود .  )203("الصامتة واإلنسان، بني أجزاء الطبيعة نفسها يف األرض ويف السماء
الوجه الظاهر حلركة الصورة، ومن مث "الفعل حضوره بتالزمه وحديث الذات يكون هو 

                                                        
 .312تشاردز  . أ. مبادئ النقد األديب، ا) 201(
 .180يل إبراهيم أبو ذياب املعمار الفين للزوميات، خل: ينظر) 202(
 .181املصدر نفسه  ) 203(
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فإن افتقار الصورة إىل الفعل يسلبها دون شك تلك الطاقة على احلركة ويكسبها نوعا من 
  .)204("السكون

ولعل تزامن الفعل وداللته احلضورية مع الذات املكبوتة الواقعة ضمن دائرة االستالب       
اليت بدت متراكبة، حتولت إىل صورة جيعل من السياق أكثر توترا وانكماشا؛ فالصورة 

  :ثابتة يف متوقع املشبه به يف قوله

  حنني الشوارف إىل السقاب                            

  واهلوائف إىل النقاب                                     

تؤدي الصورة الثابتة عامة وظائف صورية ، تنبع من حساسية الثبات اليت تنطوي عليها، 
ولعل التجربة اليت تأسس عليها اإلبداع هي اليت حتدد غالبا شكل الصورة وطبيعتها، وال 

: ويظهر يف الداللة األوىل. )205(عالقة لنجاح الصورة من عدمه، يف كوا ثابتة أو متحركة
، احلنني الذي يصيب الناقة املسنة إىل صغريها أو إىل أيام "حنني الشوارف إىل السقاب"

ة اجلميلة اليت اندثرت، فالسقاب رمز لتلك احلياة يف أوج صورا، واحلنني إىل الصبا واحليا
ذلك املاضي إمنا يكون حلظة تفجري نوازع الذات ودوافعها، وحماولة اهلروب إىل زمن 
يطوي احلاضر ويهمشه أو يتناسى وجوده، إال أن طغيان الذات، جعل من ذلك أشبه 

،  و يتعالق ذا السياق. رمان مع ما يليب الرغبات اجلاحمةمبعادلة تتقامسها فكرة أو حقيقة احل
، والسيما وهي تالزم "اهلوائف"، "الشوارف: "استدعاء معجمي، الناقة حتديداً، يف لفظيت

الكرب والشيخوخة دون الفرس، مما يزيد من أمحال ذلك العوز واحلرمان، ويأيت حضور 
  :اث وخماطبه، وإن كان ذلك يبدو مستحيالالتشبيه املزدوج الذي حاول املعادلة بني الب

                                                        
 50،العدد 14داللية التشكيل الصوري يف شعر أمحد مدن، حممد صابر عبيد،البحرين الثقافية ،الد ) 204(
،2007 :52-53. 
   .53: املصدر نفسه: ينظر ) 205(
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  املشبه به            املشبه 

  هو                  أنا                      

  امتالك            السقاب        الشوارف        استالب             

  النقاب         اهلوائف                            

لزومه شكال تعبرييا واحدا فإن التركيب اللغوي والتشكيل وإذ جينح التركيب كسابقه حنو 
البياين هيأ أرضية مالئمة لضخ عدد متجدد من احملموالت الداللية وإفراغ مزيد من 
املكنونات، والسيما أن الباث مل يكتف بتقييد الفعل، بل والتزم بظاهرة التوازي كذلك 

ات ودواعي نفسية، أثرت يف تشكيل ولعل لتك املقيدات تسويغ. دون حماولة التحرر منها
تلك السياقات وتوالدها، وقد نثرت أمامنا حزمة من املعطيات التصويرية، اليت عكست 
صوتا مقيدا فرض عليه البوح مبكنونات النفس ونوازعها، وإن تباينت تلك العوامل 

تزال املوضوعية وبدت منصاعة إىل اإلمساك باحلياة أو ما يسد رمق النفس من حاجات ال 
وحضر رمز الناقة بوصفها إحدى مشخصات مصري اإلنسان، وصورة من . بعيدة عنها

صور اخلالص، اليت تتقاطع يف بؤرة املصري الشخصي واملصري اإلنساين؛ فهي املظهر الطيب 
  .)206("وجممع الرمحة والعذاب، ومطية احلياة كما هي مطية املوت"للطبيعة 

ميثل جتسيدا موضوعيا لقدرة صاحبه على تشكيل رؤيته "إن األداء الفين املبدع       
اإلبداعية، ووسيلته إىل ذلك بناء لغوي يتوحد يف تصميمه اخلربة الوجدانية واخلربة الفنية، 

أن يعيد تشكيل البناء نفسه  - أيضا -ومها ممتزجان يف نسق تصويري يتيح للمتلقي 
ووجدانه وهنا يستطيع أن يستشعر أبعادا أُخرى تلوح داخل  بواسطة إعمال خياله

ويتجلى لنا التوصيف األدائي يف حمور االختيار لتلك . )207("التشكيل اللغوي نفسه

                                                        
 .180  حالم اخليال الفين مستويات الداللة يف شعر ذي الرمة، حسنة عبد السميعأ) 206(
 .54تذوق النص األديب مجاليات األداء الفين، رجاء عيد  ) 207(
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، اليت جسدت احلالة الشعورية يف فتح "هوائف: "الوحدات اللسانية، وال سيما يف لفظة
صورة أن متثل أقصى درجات الناقة فمها أمام الرياح من شدة العطش، ولعل هلذه ال

التماهي مع ذلك العامل، واستجالء لكوامنه، ورمبا مثلت هذه الداللة مرحلة التوحد مع 
الرمز احليواين إىل درجة احللول فيه، فكالمها يصبح اآلخر، ويغدوان وجهني لعملة واحدة، 

لباث قلقه بعد مرحلة املشاركة، اليت أصبح احليوان فيها عنصرا مشاركا، أَسقط عليه ا
لقد كانت الطبيعة املعني . )208(واغترابه، وكثريا من مضمراته النفسية والفكرية والوجدانية

الروحية أو /احلقيقي الذي الزمه، وهو يبين نصه ويكثف رموزه فيه سواء املعنوية
احلسية، خمتزال ا حركات الذات وتوهجاا، واملعاين تنساب فيها وكذلك /املادية

مزية، فتصبح الصورة بعالقاا بىن مساعدة على التأويل، فضال عن توفري الدالالت الر
وإذ متتد تلك املنظومة الصورية اليت بدت متجانسة، إال أا يف . أقصى حد ممكن للتواصل

احلقيقة أَضفت تشتتا بدخول مدلوالت جديدة، قد تتقارب مع سابقاا، لكن التحول 
وا مالئما الستيعاب أي عارض سليب قد يصطدم اآلن قادم حنو املعنوي الذي هيأ ج

باملخاطب، ويؤثر فيه، فهذا املعنوي يتداخل يف صريورته الفكرية مع ثنائية السكون 
واالنزياح عما ألفته تلك الصور من توازيات، عكست رغبة ملحة يف التأثري املباشر 

  :واملتواصل يف املخاطب إذ يقول

  إذ كان ضيفه ال يبيت مبيت القفر

  وغري جاره مرادسا خلب اجلفر  

شكل هذا النسق معمارا دالليا موائما، وقف عليه الباث باستحضار تلك الدوال اليت 
احنرفت بفعل عملية االنفصال اآلين عن خماطبه، حماوال زج ااز يف خضم تلك 

ويف هذا النسق التشبيهي نعاين صيغة التمثيل بوصفه تعزيزاً للكثافة الداللية، . التشبيهات
يف حماولة اصطحاب عدد من احملموالت الداللية؛ إذ يتحول  فضال عن االستغراق التام

                                                        
 .20-19املغيب واملعلن قراءات معاصرة يف نصوص تراثية ، نادية غازي العزاوي  : ينظر) 208(



 اجلزائر  –  األغواط جامعة  –  حمكمة أكادميية فصلية دولية جملـة:  الباحث

   135 ص /..........خاص باملؤمتر الدويل يف البالغة العربية:  2014أفريل /   15العدد 
 

اال إىل جتسيد للداللة املعنوية وفقا لتكوين صورة خمالفة لسابقتها، موظفا تشكيله 
اجلمايل املتنحي عن سياقه اللغوي الذي سار عليه وإضاءته ببىن ترسم فيها اخليوط األوىل 

  .ملوضوعة الرسالة

ومن مثة تعد البنية التعبريية، . ن آنيا، ألنه سرعان ما يعاود الظهورإن غياب الباث كا     
دالليا  اليت حاولت أن تتماشى وتلك الصور اليت ألفها الطرفان، متثيال ملوقف نعاين فيه تغيريا

  : ويتمحور ذلك االنزياح حول الداللة احلسية، وذلك يف قوله. مرتاحا عن البىن السابقة

  بة انتشاء الزهروأَنتشي أَخباره الطي

  وأُستافها كل عشي وسفر           

فما التشبيه إال دعوة لدخول املتلقي إىل وما ورائيات األشياء، والتوجه إليه ليحتضن يف 
  .)209("تعاطف خمتلف اإلحياءات اليت تظل حتوم على آفاق الصورة التشبيهية

تساع واالمتداد عرب التحويل إن قوة الصورة يف النسق التعبريي مكنت الداللة من اال      
اليت اختذت داللة حسية مغايرة حلقيقتها، ومن مثة ) االستيفاء(و) االنتشاء(احلسي هليأة 
يف قدرا على اإلحياء والداللة احلسية يف معجمها " أُستافها"و " أَنتشي"تظهر داللتا 

رة اازية اليت ، فضال عن الصو)السمع(اللغوي؛ إذ تعرب عن إمكانية تعويضية عن حاسة 
تعالقت معها يف ظل سياقها اللغوي واجلمايل، يف حماولة لتمثيل املوقف يف بلوغه ذروة 

؛ إذ يتعايش التشبيه مع االستعارة، من )210(االحتدام، وهذا ما أُطلق عليه باملستوى التعليقي
ال، ألن ويؤثر بعضهم عد االستعارة تشبيها خمتز"حيث التكثيف الداليل والصوري املزدوج 

ومتثل البؤرة . )211("ذلك يسهل مهمة التحول اللغوي والداليل والبالغي على السواء

                                                        
 .254فلسفة البالغة بني التقنية والتطور  ) 209(
 .109القرعان  املوضوعة االستعارية يف شعر السياب  الليل منوذجا ، فايز : ينظر) 210(
 .54االستعارة يف النقد األديب احلديث األبعاد املعرفية واجلمالية، يوسف أبو العدوس  ) 211(
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االستعارية قدرة املبدع على مزج العالقات ببعضها مزجا سياقيا، يعزز مكونات البىن 
النصية ويثريها بالرموز املوحية، اليت تعمق الدالالت وتعدد مستوياا فيتداخل الواقع 

  :هباحللم يف قول

  وأنتشي أخباره الطيبة

، فيما يغيب الطرف اآلخر "الطيبة"مشبه، والقرينة " وأخباره"مشبه به، " أَنتشي"فالدال 
، فاالستعارة حسية ومشية، متارس تأثريها اجلمايل، فضال عن دورها البنائي يف "مساع"وهو 

نصرفت إىل إقامة منو النص وتناسله، فيما تأخذ بنية التشبيه، القالب الشكلي نفسه، وإن ا
منظومة صورية جديدة ، أفرزت جتربة مليئة باحلياة واجلمال على وفق تقانة تراسل 

. احلواس، اليت شاعت يف ذلك النسق التعبريي، فاتكأ على حاسة الشم مع غياب السمع
واستعارة الشم بدال من السماع تعطي مدلوالت إضافية حترك أحداث املوقف وتوجهه، 

ى االحنراف املفهومي، فلالستعارة القوة واإلمكانية على اجلمع بني جهتني ألا قائمة عل
منفصلتني يف عالقة إدراكية وانفعالية عن طريق استخدام اللغة بطريقة تناسب أن تكون 

، فضال عن أن العالقة بني املعىن احلقيقي واملعىن )212(إحدامها عدسة لتصوير األخرى
، بل جتاوزا إىل عالقة التشكيل، وبقدر ما تستثمر اازي غري مقتصرة على املشاة

االستعارة بأوجه شبه واقعية، تعمل على خلق أوجه شبه جديدة مل يكن هلا أن ترى النور 
  .)213(لوال ذلك التعبري االستعاري

ولعل رمزية تلك الصورة وما تبعها من حتوالت داللية مل تكن إال بىن متفاعلة تعطي        
ربز يف ذلك االنطواء وتأثري هاتني احلاستني يف نفس الباث؛ فالتعويض أو ملمحا حسيا ي

                                                        
 .113نظرية التأويل واخلطاب وفائض املعىن ، بول ريكور  : ينظر) 212(
 41أمناط االستعارة يف شعر سيف الرحيب، محيد بن عامر احلجري ،البحرين الثقافية ،الد : ينظر) 213(

 .76، 2007، 5،العدد
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. التراسل قدم أُمنوذجا انسيابيا التحمت فيه مجاليات التعبري ومواجع القدر يف فقده لبصره
  :وأما بنية التشبيه يف قوله

  وأَنتشي أخباره الطيبة انتشاء الزهر        

ا اليت سارت عليها البىن التشبيهية فتظهر فيها العالقات التشبيهية بأدواا ومكونا
األخرى، وإن تراجعت الدوافع اليت مضت حنو تبئري فين مجايل، سعيا وراء االستمرار يف 

إن قوة الصورة تكمن يف إحياءاا وقدرا على التعبري عن املعىن الواحد . ذلك التواصل
يها من غريها فضال عن أن التصوير بأكثر من أسلوب هلذا متيل النفس إليها لتكون أطوع إل

األديب وأبعاده اجلمالية ال ميكن أن يتكون وفقا ملقاييس جامدة وعمليات حسابية تنتج 
املطلوب وإال لن يكون هناك جتاوب بني هذه الصور والقارئ، ألا منفصلة عن 

  .)214(تصوراته

ويظهر التشبيه الثنائي قارا يف مناذج دالالته وإحالتها إىل حركية الضمائر وعودها على     
  :يف قوله" أخباره الطيبة: "البؤرة اازية عينها

  وأَستافها كل عشي وسفر                                                  

ي اجلمايل للمبدع وقيامها بدور وترتبط الصورة احلسية بنسيج التجربة الداخلي يف الوع
فاعل يف جتسيد أفعال التجربة، وحتقيق طموحاا وأيديولوجياا على الصعيد 

  .)215(اخلارجي

                                                        
 .10الصورة الفنية يف شعر الطائيني بني االنفعال واحلس، وحيد صبحي كبابة  : ينظر) 214(
عضوية األداة الشعرية  فنية الوسائل وداللية الوظائف يف القصيدة اجلديدة، حممد صابر عبيد  : ينظر) 215(

104. 
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على التمركز الداليل األبرز، فإن التوجهات " أخباره"وإذ حاز العنصر اللساين       
ته من الداخل يف احلسية بدت أكثر سعة وعمومية يف التعالق االستعاري الذي انطلق كعاد

  :متوضعه القاهر إىل نعيم اخلارج وحيويته إذ يقول

  ويلَّ بأخباره الصادية                  

  مباء الغادية                             

القارئ ال يستطيع أن يقفز "وتكمن أدبية االستعارة يف مدلوهلا أو بنيتها العميقة؛ ذلك أن 
ثاين مباشرة، إذ البد أن جيتاز الطريق بينه وبني املعىن من اللفظ االستعاري إىل املعىن ال

اإلحيائي الثاين مارا باملعىن األول، وذلك املعىن الثاين أشبه باملعىن اخلفي، أو الدرة اخلبيئة، 
ويتجلى ذلك . )216("واليت البد من أجل الوصول إليها من إزالة األصداف عنها واختراقها

احلياة ومداومتها وتقلبها ومزجها بالتوتر الشعوري وتقلبه؛ يف املدلوالت اليت مثلت دورة 
إذ يتضح متازج اإلحساس يف العطش ملاء الغمام، عندما تشتغل احلواس، وتتأثر بتلك 
األخيلة عن طريق إطاللة التشبيه على وفق أنسنة املعنوي، وحتركه من الذات إىل 

إن اللغة . "عطشان ملاء الغماماملوضوع، وذلك يف تشخيص األخبار وجعلها أشبه بشوق ال
على وفق آلية التشخيص ال تعود مفصلة على مقاس الوقائع واملوضوعات اليت تتناوهلا، بل 
تبدو أقرب إىل ثوب فضفاض واسع يدخل يف نطاقه أجساما متعددة، أو أشبه بطيف 

  .)217("ملتبسة ضبايب يشري إىل موضوعاته إشارة غامضة

اسه وحركة الطبيعة اليت، وإن بدت صامتة، لكنها متواصلة يداخل الباث بني إحس       
مع شعور املبدع ونوازعه، حىت بدت أكثر فهما واستيعابا لذلك التمرد الذي ترك فيه عامل 

إن . البشر وحميطهم ملتجئا إىل أحضان ذلك العامل الفسيح وآفاقه، الذي وجد فيه ضالته

                                                        
 .211  بناء األسلوب يف املوشحات اململوكية، سالفة عبد اهللا) 216(
 .77أمناط االستعارة يف شعر سيف الرحيب  ) 217(
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ى وفق احلاجة النفسية والفكرية أشكال الرؤية إىل تلك الطبيعة وإن تعددت عل
واالجتماعية إال أن تداخل االنفعال مع حركة الذهول الفين يستطيع أن يطعم الصورة مبا 
جيعلها تتعدى إسار احملددات ويدفعها إىل ختطي أسوار العقالنية اليت تفصل األشياء لتعانق 

بياين متعالقا كسابقه ببؤرة ويعود التشابه ال. )218(ذهوال فنيا حمدقا حنو شق الصورة اجلمالية
حني يظهر التشخيص ماثال يف بنية االستعارة، اليت بدت مليئة باألمل واحلياة، " أخباره"

  : وذلك يف قوله

  جعلها اهللا أَبدا ضاحكة البشري                                        

  والعشريسارة للصديق                                                   

ويتضح دور ما يسمى بالنظرية السياقية لالستعارة اليت تعطي أمهية كربى لعملية الفهم 
إن هذه النظرية داللية من حيث الروح . االستعاري، وذلك بالرجوع إىل السياق والقرينة

واملعىن، وهي ترفض االعتماد على املشاة حسب، يف نظرا إىل االستعارة، فضال عن 
يف " اهلاء"وشكّل الدال . )219(حليل املنطقي املقنن يف تأويالت االستعارةرفضها الت

موضع البؤرة االستعارية، وهي بنية متحولة يف صريورا الداللية، باالنزياح حنو " جعلها"
و تكون االستعارة مكنية، اختفى فيها املشبه به مع " ضاحكة البشري"التشخيص بالقرينة 
  .ذكر قرينة دالة عليه

وترتبط بقضية الفهم االستعاري وعالقته بالسياق قضية أخرى هي التضمني ، وهو 
، )220(أن تدلل الكلمة الواحدة أو اجلملة على معىن مرتبط باملعىن السابق، ومتداخلة معه

  :فيتجلى لنا حضور ذلك االزدواج الداليل وتكثيفه يف

                                                        
 .309فلسفة البالغة بني التقنية والتطور  : ينظر) 218(
 .99االستعارة يف النقد األديب احلديث األبعاد املعرفية واجلمالية  : ينظر) 219(
 .104االستعارة يف النقد األديب احلديث األبعاد املعرفية واجلمالية   : ينظر) 220(
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  ضاحكة البشري     

  سارة للصديق والعشري

والتعميم الداليل التماهي املطلق مع تلك الرتعات الشعورية،  إذ يظهر التخصيص
التعبريي واملوازنة احلسية، اليت طغى فيها االنفعال /وحماولة التالؤم بني الشكل اللغوي

  .والتوتر مسبقا مع حماولة توسيع دائرة املعىن وتفريقه

  :ويقول املعري يف نص آخر

بال استثناء واملشتمل حبلَّة الثناِء من كتايب أَطال اهللا بقاَء الرئيس الفاضل " 
 (*)املستقَر املأنوس حبسن ذكره املأهول حبملة شكره عن قلب يعوم يف والئه عوم احلجاة

واحلمد هللا رب العاملني وصلواته على خريته  (**)يف الغدير والقطرة يف حوض الصبري
. وي أثر كلما قدم ساداملنتخبني وشوقي إىل حضرته السعيدة كرحيق إذا عتق جاد ورا

وكان كتابه إذا ورد كطائر بشارة وقع . شوق الحتسنه باكية هديلٍ والنامية إىل جديل
واإلطناب يف صفة ما عرفت حقيقته خلق مجتنب وترك . وماء سرارة فوجئ فنقع

البيان ملا ظهر أَجدر واوجب وفضضته عن عتائر اللطيمة ومقاطر األطيمة وعظمت 
جلَّ امسه علي ملا ذكره من أنّ السالمة عليه جلباب والنعمة له مرتل وجناب  نعمة اهللا

ألين جعلته أدام اهللا عزه اجلنة الواقية والعدة الباقية وإذا تضوع ملكارمه أرج واتصل 
  .)221(..." من أَغصان مناقبه حرج أظهرت املرح وأضمرت القرح

ى حتويل عامل الذات من احلسي تقوم الصور البيانية يف خطاب املعري أساسا عل
العياين إىل الوجود الفين والتصويري يف سياقه البالغي؛ فالعاملان الداخلي واخلارجي ال 

                                                                                                                                     
 .نفاخة املاء من قطر املطر (*)

 .اجلبل(**) 
  . 153-1/150رسائل أيب العالء املعري  ) 221(
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يتحدان بالوعي الذايت واإلنساين إال بالتحول من البعد املرئي املكشوف إىل الفين اجلمايل، 
حىت ولوجها يف احلركة  وذلك عن طريق انزياحها، أي تلك الصور، من التقريرية واملباشرة

التعبريية املتداخلة مع حركة الشعور، وإبقاء ذلك احملمول الفين يف الالمتناهي، فتظهر أوىل 
إرهاصات تلك احلركة التعبريية يف حماولة عدوهلا عن املألوف املعاش والتفنن بطرائق 

يوط ، وفقا القول، وتوليد االنطباعات املتجددة ، ماحنة النص بعدا مجاليا متشابك اخل
لتفاعل اللغة واخليال ، فتتجلى املمازجة بني موضعة االفتتاح والصورة اازية بوصفه أول 

  :طارق لألمساع ، وذلك يف قوله

  كتايب أطال اهللا بقاء الرئيس الفاضل بال استثناء 

  واملشتمل حبلة الثناء            

  :ومتارس البنية االستعارية دورها يف التأثري يف قوله

  واملشتمل حبلة الثناء               

وهي متعالقة مبا يسبقها من حممول لغوي يستحضره أسلوب الوصل، وتتولد 
اخللخلة الداللية بني الدال، وهو ما يستشف من النص واملدلول يف إحالته على احلاضر 

واشج ؛ إذ يت"حبلة"الداليل متمثال باحلسي املادي، الذي متده به الداللة املعجمية ملفردة 
وحييل كال الطرفني على ". الثناء"األساس وهو الثوب بالتكميلي وهو اجلديد املعنوي ارد 

أوصاف تعود إىل اإلنسان؛ إذ تتمركز يف بؤرة داللية تكميلية ، يستدعي فيها الباث املعىن 
وتندرج هذه االستعارة ضمن حمور االستعارة املكنية؛ إذ . االجيايب من تلك احملموالت

بصورة الثوب اجلديد، وحتوله إىل حمسوس يغيب فيه " الثناء" سد التركيب االستعاري يتج
يف إشارة إىل أن هذا الثناء يبدو أشبه بالثوب " حلَّة"، مرموزا إليه بلفظ " املشبه به"ذكر 

ويتجلى املستوى اإلفرادي يف هذا التركيب االستعاري يف . اجلديد ملخاطبه، وهو مالزم له
بنية أسلوبية بسيطة التكوين تؤدي دورها يف إنتاج الداللة باملرور يف قناة ل"تشكيله 
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التحوالت االستعارية اليت تفرض طبقة بنائية واحدة متصلة بالسياق الذي تعمل معه على 
، كما تزيد هوة العدول أو االنزياح الذي يشكله ذلك التركيب )222(" إنتاج هذه الداللة

وذلك التباعد الداليل هو السياق الذي . تر بني النص وقارئهاالستعاري، من خلق مسافة تو
، أو اختالفها "تباعد ااالت"الثناء، وذلك ما يطلق عليه تسمية / حلَّة : تواءمت فيه داللتا

بني املستعار واملستعار له، ويعد من السمات املميزة لالستعارة يف حقل األدب، إذ يفرض 
  .)223(ه اخلاصة على املتلقياملتكلم يف استعارة ما تصورات

وقد تؤسس تلك االستعارة لفكرة الدعوة إىل التحول والتجدد، على صعيد 
تفاعل الدالني وحمموهلما الفكري؛ إذ يأيت التمازج بني التعالقات االستعارية، وتباينها من 
سياق حتويل إىل ثابت، مبقيا يف ذلك على التواصل مع خماطبه، وعلى تفاوت التأثري من 

ركيب إىل آخر، حماوال اإلمساك خبيط داليل رابط بني تلك التعالقات كلها، اليت حاول ت
الباث استقصاءها عرب منظومات متوالية من اازات، فيتحقق التحول إىل املكوث 
واالستقرار؛ إذ تتكثف الوحدات املعجمية وتتضام يف سياق تركييب، أفرز أُمنوذجا دالليا 

  :اتسق على وفق تقانة التوازي ، إذ يقولرامزا عرب نسيج لساين 

  من املستقَر املأنوس بِحسن ذكره

  املأهول حبملة شكره      

وتأخذ هذه التفاعالت الداللية يف اكتساا ملقومات مكثفة تتزاحم وتتجانس مع 
  :طابع املزاوجة بني احملسوس واملعنوي، وتتجلى أوىل الصور البيانية يف قوله

  ولمن املستقر ، املأه

                                                        
  .105املوضوعة االستعارية يف شعر السياب  الليل منوذجا  ) 222(
 .338لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، حممد خطايب  : ينظر) 223(
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متالمحة مع  الذي تظهر فيه واجهة داللية مثلت املخاطب، وكىن ا عن حاله،
  :النسق االستعاري ، الذي أخذ طابعا إحيائيا حسب قوله

  من املستقر املأنوس حبسن ذكره

  املأهول حبملة شكره       

، بوصفها بعدا معنويا متمازجاً مع "محلة"التشخيص يف ما توجهه داللة   ويتضح
املستقر املأنوس، املأهول، اللتان حتيالن على املكان أو حىت : املادي الذي متثله داللتاالبعد 

ويقترن ما يعرف بالتشخيص والتجسيم باالستعارة املكنية فهو ا . " على الباث نفسه
، "املستقر املأنوس، املأهول"وتشكل الدوال . )224(" ألصق مما تظهره االستعارة التصرحيية

ة تعود إىل عامل احلس واملوجودات وتوجيهها حنو فعل إنساين تدل فيه على بؤرة استعاري
  .حبسن ذكره ، حبملة شكره: التواصل الذي ولدته الداللة يف قوله

ويتمظهر كال التركيبني ضمن تقانة التوازي الذي تنتمي إليه االستعارة والتشبيه 
؛ )225(موسوما بالكلمات واملعاين فيما مسي بالتوازي املنقطع أو املوسوم الذي يولد توازيا

إذ تظهر العالقة بني التركيبني بوصفهما عالقة ترادف أو تتابع أو حىت تأكيد لطبيعة 
التجربة على وفق عملية تغيري وحتويل متواصلة، ومن مثة كانت النصوص زاخرة بالتشبيه 

  :ياحية يف قوله واالستعارة لزيادة التكثيف وتنويع الدالالت، وتوليدها على وفق رؤية انز

  املأهول حبملة شكره

حسن الذكر، : ويأيت اجلنوح حنو التجسيم بإضفاء ذلك األنس الذي يعد حمصلة
  .محلة الشكر

                                                        
 .79 ياد عبد الودود احلمداين إ. شعر السياب، د شعرية املغايرة  دراسة لنمطي االستبدال االستعاري يف) 224(
 .48قضايا الشعرية، رومان ياكبسون  : ينظر) 225(
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: وميزج التركيب االستعاري الثاين على أساس التوظيف املكثف لطاقات اللغة
، )226(الشيء؛ إذ تشري مادته اللغوية إىل محل "محلة"حبملة شكره، بني املادي احملسوس 
وميكن أن يندرج هذا . الذي يعد ثيمة معنوية" الشكر"لتختفي هذه الشيئية ويستعار بدهلا 

التركيب االستعاري ضمن التشخيص، ويكون التحرك الصياغي عن اجلماد املستقر حنو 
املعنوي املتعلق بتوصيف اإلنسان ورد فعله، وهذا ما ارتكزت إليه االستعارة يف حتوالت 

اإلحالل اليت تتم بني هذين الطرفني مشبه ومشبه به، وانطالقا من نسق البنية التماثل و
فاللفظة املأخوذة باملعىن االستعاري تفقد معناها اخلاص وتكتسب معىن جديداً، "التشبيهية، 

اليتمثل يف الذهن إال من خالل املقارنة اليت نعقدها بني املعىن اخلاص هلذه اللفظة وماتقارا 
وميكن إدراج هذا النسق االستعاري ضمن ما سمي باملماثلة الداللية اليت حتدث . )227("به

، وتتساوق تلك الدالالت على وفق ما )228(بتواؤم البىن يف إحالتها على تبئري داليل واحد
، كما أن التركيب االستعاري )229("تأكيد املعىن يف النفس"اتسمت به االستعارة عامة من 

من قدرته على نقل حالة شعورية حيياها املبدع، وهذا يتطلب قيمته اجلمالية "يكتسب 
خلق تصورات غري مألوفة ، حيث يتواشج حموران رئيسيان مها األفق النفسي ، وحيوية 

  .)230(" التجربة الشعورية ، واآلخر احلركة اللغوية الداللية بتفاعل السياق وتركيب اجلملة

بة االستعارة السابقة حنو التخصيص ويأيت التحول من العموم أو اإلمجال يف تركي
وحتديد مواطن احلس وتعيينها، ملضاعفة القدرة والتأثري فيه، وحماولة استقصاء كلِّ دوافع 

وهي وإن كانت تصب يف قالب يكاد يكون واحداً ، وهو . الشعور ومكامن اإلحساس
وية على حمموالت الطابع اإلجيايب، إال أن تفاوت الصور وحتول دالالا، يضفي اجلدة واحلي

                                                        
 .227/ 4: لسان العرب) 226(
 .45املوضوعة االستعارية يف شعر السياب الليل منوذجا  ) 227(
 .196األسلوبية الشعرية  قراءة يف شعر حممود حسن إمساعيل، عشتار داود  : ينظر) 228(
 .220األسس النفسية ألساليب البالغة العربية، جميد عبد احلميد ناجي  ) 229(
 .114مجاليات األسلوب الصورة الفنية يف األدب العريب، فايز الداية  ) 230(
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لكل صورة بالغية بنية خاصة، وتأثري خاص يسميه اجلرجاين "النص ومجاليته البنائية، ألن 
مبعىن وظيفة الصورة أي ما تفعله يف املتلقي، هذه الفضيلة ليست مرتبطة مبتلقِ " فضيلة"

  :، يقول املعري)231(" معني ، وإمنا هي من اختصاص الصورة

            يف الغديرِ  عن قلبٍ يعوم احلجاة يف والئه عوم  

  والقطرة يف حوض الصبري                

إذ تتبع التراكيب الكيفية اليت تسري عليها العالقة بني الباث وخماطبه، خاضعة حلالة 
من اخلصوصية الشعورية يف كشف املضمر، وما هو كامن يف األعماق باالرتكاز إىل ثيمة 

موقع العاطفة، فضال عن كونه ميثل مكنونا جمسداً للنوازع بوصفه بؤرة الشعور، و" القلب"
والتجارب احلسية موقظا الشعور، بعد العموميات واملعنويات السابقة، ويأيت التوظيف 
املتساوق واملنتظم لتلك الدوال، معربا عن أنوار احلياة النابضة فيها عن طريق ذلك التنوع 

  .والتفاعل القويل والتشكيل البياين، اآلخذ بالتصاعد

إن التركيب عامة يرتكز إىل وترين اتصال وانفصال عن منظومة التراكيب السابقة 
يف اآلن نفسه، ومها ثنائيتا االنفتاح واالنغالق أو احلضور والغياب، فقد حاول الباث جتزئة 
هذه الثنائية وتوزيعها على وفق التساوق اللغوي للمحموالت الداللية، ليأخذ النسق 

وهكذا حياول تقدمي هذه الثيمة مثريا ". عن قلب"وضعيا يف أوىل وحداته اللسانية انزياحا م
ا متلقيه والفتا انتباهه إىل أن احلديث سيكون أكثر خصوصية وأشد عمقا، وما يهمنا هنا 

؛ إذ يأخذ التركيب االستعاري "عن قلب يعوم يف والئه"هو التعالق اازي يف تركيب 
وحيتدم يف الوقت نفسه ذلك التقابل الداليل الذي " يعوم"ستعار له طابع التصريح بذكر امل

بوصفه كتلة مغلقة غامضة ال تعرف خباياها، تتكاثف فيها الرموز " القلب"مجع 
  :واملالبسات، أمام احلركة والتجدد واالنفتاح الذي مثله التركيب

                                                        
 .59األدب والغرابة  دراسات بنيوية يف األدب العريب، عبد الفتاح كيليطو  ) 231(



 اجلزائر  –  األغواط جامعة  –  حمكمة أكادميية فصلية دولية جملـة:  الباحث

   146 ص /..........خاص باملؤمتر الدويل يف البالغة العربية:  2014أفريل /   15العدد 
 

  يعوم يف والئه عوم احلجاة يف الغدير

عن "هور والوضوح؛ إذ تتمازج تركيبة االستعارة على الظ" يعوم"فتظهر داللة 
، ويظل الرابط بني هاتني الصورتني " عوم احلجاة يف الغدير"مع تركيبه املشبه " قلب يعوم

وميكن أن يطلق على هذا التحول . ، الذي ميثل وجه الشبه بني الطرفني"يف والئه"
أن اجلزء األساسي "ويظهر . )232(حني تنتقل الداللة من جمال إىل آخر" باالنتقال الداليل"

من القوة اإليصالية للتشبيهات الكالمية، واالستعارة يستمد من املعىن املركزي للكلمة قوة 
فعالة، وما أن يضيع املعىن املركزي الذي ميدنا بأساس مدلول صفة معينة ذات قيمة 

ة املتأسسة بني تكوينية حىت تفقد هذه القوة اإليصالية، ألن قوة التشبيه تكمن يف العالق
لكن هذا الرأي قد الجيد تأييدا عند . )233("املعىن املركزي أو اجلوهري وامتدادات املعىن

عدد من الباحثني، والسيما يف جمال البحث عن مجالية النصوص وشعريتها ؛ إذ كلما 
تنافرت األطراف ، كان وقعها أشد يف النفس وأكثر إثارة على صعيد مللمة املبعثر من 

يل، وحماولة اإلمساك خبيط رفيع جيمعها، ومن مثة تستقطب فكرة اإلثارة، اليت مبوجبها املدال
يكون اخلطاب عامل استفزاز حيرك يف املتلقي نوازع وردود فعل ما كان هلا ان تستنفر 
مبجرد مضمون الرسالة وحمموالا الفكرية، لوال اصطباغ اخلطاب بألوان ريشة 

، لتأخذ الصورة مدى تشكيليا رمزيا، مفعما باحلركة، والدفق الشعوري )234(األسلوب
على اازات االستعارية "ويطلق هنري بليث . واإلحياءات الرامزة لألبعاد اجلمالية والفكرية

  .)235(" املتميزة تعويضات التشابه

وإذا ما أمعنا النظر يف مضمر ذلك التركيب على وفق تعالقه اازي، جند أن 
مع بني القلب بوصفه مركز احلياة والدال عليها، وهو غري أبدي أو خالد ، وكذا اجل

                                                        
 .314يق  دراسة تارخيية تأصيلية نقدية، فايز الداية  علم الداللة العريب بني النظرية والتطب: ينظر) 232(
 .388املصدر نفسه  )233(
 .82األسلوبية واألسلوب، عبد السالم املسدي  : ينظر) 234(
 .83البالغة واألسلوبية  حنو منوذج سيميائي لتحليل النص  : ينظر) 235(
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احلجاة يف الغدير اليت حتيل داللتها على احلياة، بوصفها البىن الداعية للحصول على املاء 
طول املطر، لكنها غري ماكثة بل هي زائلة، وبسرعة أكرب مما يتصوره العقل، يؤدي إىل 

ازي يف هذا احلدث، وذلك عندما حتصل الصدمة بفاعلية الغياب بإزاء انقالب املوقف ا
احلضور، والسيما حني تظهر هذه الدالالت حركة مضادة حتول احلياة حنو دائرة املوت، 

وتتراكم هذه الداللة، وتتوحد يف التراكيب الذي عطف على سابقه على وفق . واالندثار
، اليت هي كذلك معرضة للزوال والتالشي، "والقطرة يف حوض الصبري"تقانة التوازي 

على أن الظاهر من التركيب التشبيهي أنه خيضع هذه . ولكن ليس بسرعة الزوال اُألوىل
: التعالقات للموقف النفسي املعاش؛ إذ يأيت التركيز على بىن املكان، وداللة كلّ منها

  .الغدير، حوض، الصبري

هم من خالل صورها كعالقة التضاد، وتتشكل يف البنية االستعارية عالقات تف"
ويتمظهر التفاعل اجلمايل يف ارتكازه إىل . )236("والعالقة الزمانية واملكانية واملوضعية

مداليل الطبيعة وما كيفته من توليد للدالالت، وفتح ثغرات وفجوات تقفز بالنص إىل 
ألداة بوصفها مديات وآفاق بعيدة، ونعاين ذلك يف التشبيه املؤكد، على اعتبار حذف ا

  :فيما ازدوجت منطقة املشبه به وتعددت يف. عن قلب يعوم: أُحادية الدال، يف قوله

  عوم احلجاة يف الغدير 

  والقطرة يف حوض الصبري

  .)237(الذي يتعدد طرفه الثاين، أي املشبه به دون األول" بتشبيه اجلمع"وهذا ماسمي 

                                                        
 .323هاشل احلسيين  البىن األسلوبية يف النص الشعري  دراسة تطبيقية، راشد بن محد بن ) 236(
 .242اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين  : ينظر) 237(
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آخر عندما يأيت احلس ويأخذ دوره يف وتتحول الصورة التشبيهية إىل شكل داليل        
اليت أَرسلت هذه البنية، وارتكزت ) الكاف(تلك التعالقات، وحبضور األداة التشبيهية 

  :كسابقتها إىل تشبيه اجلمع يف قوله

  وشوقي إىل حضرته السعيدة

  كرحيق إذا عتق جـاد    

  وراوي أثر كلما قدم ساد    

التركيبية حضورا حواريا تفاعليا يعتمد بنية فيظهر التشابك البياين يف هذه البنية 
، فيأيت متظهر التشبيه وفقا "ارد"الكشف عن املضمر، اليت زاوجت بني احلسي واملعنوي 

  .ألنساق التحول واالنتقال من حال إىل حال أفضل

مالزمة  ملا هو حسي متعالق بالذوق، مشكلة رابطا حنويا ) الكاف(وحتضر األداة 
باخلمرة اليت اسقط عليها توصيف " جمردا"ه فيه الشوق الذي يعد طرفا معنويا ودالليا ، تشب

وجند التحول حنو ". رحيق"ملا هو حسي " اجلودة"اإلجادة لعتاقتها، فاستعار املعنوي 
  :التجدد واحلركة يف التركيب الشرطي يف قوله 

  كرحيق إذا اعتق جاد

الذي يعد بنية قطع التواصل مع " قيشو"إذ تأيت املفارقة الداللية اليت مجعت بني 
املخاطب وما يصاحبه من أمل وحسرة، واإلحساس باخلمرة واالنتشاء ا، والسيما يف 

. عتاقتها، ولعل املكمن الداليل يربز مسة القصدية لذلك البعد والتسويغ له ذه البىن الفنية
حيمل يف مضانه وهكذا جتد أن الباث قد حيصل على نشوته يف ذلك الشوق، الذي قد 

  .بصيص أمل يف املد يف ذلك التواصل
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إن اخللخلة الداللية اليت بدت يف تباعد الدوال، تتمحور يف بنية املشبه به ملشبه 
، وإن كان التمظهر قد مت حول بؤرة "راوي أثر"و " الرحيق" واحد؛ إذ يبدو التباعد بني 

هذا من إرهاصات التخييل الذي ولعل . وكيفية ربطها بالشوق" القدم" داللية واحدة هي 
ينشغل برعاية حركة الصور ودوراا التشكيلي يف طبقات النص عرب انعكاس املرايا على "

وميكن الربط بني الصورتني على . )238( "شبكة الوحدات واملنظومات والرؤى واحلقول
لتأخذ أساس التكافؤ يف الصورة النهائية؛ إذ يدخل احملور األول بوصفه مدلوالً حسيا، 

بوصفه مستا إجيابيا ، يتمحور " جاد"النشوة اليت يمن على تلك الصورة فاعلية الدال 
، والشيء نفسه يتحقق يف "عتق"حول بؤرة داللية حسية ، منتجة لعارض حتويل وهو 

وإذا ما كان التمظهر معنويا مفارقا لداللة الشوق يف بنيته السطحية، إالّ أنه ". ساد"الفعل 
على صعيد احلضور والسيادة يف اية املطاف، على وفق مبدأ حتويل كرسته البنية متعالق به 
ولعل تداخل الصور البيانية يف هذا التركيب، جعله أقرب إىل ". كلما قدم ساد: "التركيبية

الذي يتحقق عرب انصهار أدوات صورتني يف قالب صوري " بالتداخل الصوري" ما سمي 
  .)239(حد األركان املشكلة لتلك الصورة واحد؛ إذ أا تشترك يف أ

وميضي التصوير الفين يف مالزمته لبىن النص، مع تباين املدلول الفكري وحتوله حنو 
  :التعالق االستعاري يف اجلمل التصويرية

  شوق الحتسنه باكية هديل    

  والنامية إىل جديل      

يتمثل التحول الداليل ههنا يف استغراقه يف حتميل تلك املدلوالت واملواءمة بينها 
، ليحدث التموقع حول مشاعر احلزن واحلنني يف حماولة استرجاعية "شوقي"وبني داللة 

                                                        
 .132عضوية األداة الشعرية  فنية الوسائل وداللية الوظائف يف القصيدة اجلديدة  ) 238(
 .71اإلشارة اجلمالية يف املثل القرآين، عشتار داؤد  : ينظر) 239(
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إلحساسه جتاه املخاطب ومعاودة احلديث عن لغة العواطف ومعاناة الذات؛ إذ يتنوع 
جة الداللية يف تشخيص نوح احلمامة، واستقصاء ما حييط التركيب االستعاري يف املماز

يشكل " شوق"بالباث، وصوال إىل املكاشفة عن شوقه وموقفه بإزاء الواقع عامة؛ فالدال 
متحوراً استعارياً متحوالً ، ينتمي إىل عامل احلس والشعور، ولكن مع حماولة مشاته بعامل 

يعمد االحنراف األسلويب إىل ". باكية جديل"احليوان يف تركيز حسي ومسعي مثلته البنية 
صفة التجسيم يف تشكيله هلذا البكاء، والقرينة بادية يف داللة البنية الصوتية التعبريية ملفردة 

، فيتداخل هذا التشبيه مع عامل احلس اإلنساين، وفقا لصفة الشوق الذي حتمله اُألم "هديل"
، وذلك بذكره الوسيلة، وهو يريد الغاية يف "لجدي"حنو صغريها، وهو مادلَّ عليه امللفوظ 

ذلك، فكال التشكيلني يصبان يف بؤرة الشوق واحلنني، ويربز حضور النفي يف التركيبني 
ويذهب اجلرجاين إىل أن االستعارة يف الفعل تكون يف حصول ". الحتسنه"مع تعالقه يف 

وبعد التمحور . )240(فعلاملعىن ملا اشتق منه عن طريق الزمن الذي تدخل عليه صيغة ال
واإلمعان يف شوقها إىل خماطبها، يتحول اخلطاب إىل عنصر آخر وهو " الذات"حول 

  :إذ يقول" كتابه"املخاطب، وحتديداً امللفوظ الداليل 

  وكان كتابه إذا ورد كطائر بشارة وقع 

  وماء سرارة فوجئ فنقع       

لذلك التواصل، عندما تأخذ هذه البنية دورها يف احلراك التعبريي، مؤطرة 
الذي انفرج مبسار النص حنو " امللموس"تتداخل وحدات هذا النسق وتتمركز حول املادي 

، "طائر بشارة وقع"و " كتابه: "ويأيت التعالق واملشاة يف الربط بني . املكاشفة والوضوح
ائر ناقال ويتحقق هذا الربط بعامة على وفق مرجعية ثقافية موغلة يف القدم يظهر فيها الط

وملا كانت . للخرب، ومشرياً ألمر ما، وقد يكون الربط على أساس فحوى الكتاب وحمتواه
املوجودات تتوزع بني اردات والكائنات احلية من إنسان وحيوان ونبات، فإن من أهم 

                                                        
 .211أسرار البالغة  : ينظر) 240(
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بالنقل "وظائف اللغة اازية أن تقوم هذه املوجودات بتبادل مهامها، وهذا ما أطلق عليه 
وتبدو االنعطافة الداللية بفعلها التوافقي الذي محله تشبيه اجلمع يف تراكم . )241("يلالدال

، من األعلى حنو األسفل، والذي مثل "كطائر بشارة وقع"التأثري، الذي بدأ يف التركيب األول 
، الذي انطلقت "وماء سرارة فوجئ فنقع"متوقع الباث ومتركزه، معضدا إياه بالتركيب الثاين 

من األعلى حنو األسفل مع التخالف يف أولوية الرؤية ضمن تعليق الداللة بأسلوب الشرط  حركته
وتأخذ هذه الصورة شكالً متثيليا، تتكئ فيه على منظومة من الصور اإلشارية اليت تظهر ". إذا"بـ

احلركة والتجدد، وباستدعاء  العوز واحلرمان، منخرطة يف تركيب متنامِ على وفق تداعي مسيت
ظي معجمي، تتضايف فيه املدلوالت حتت عوامل الطبيعة املتحركة، وإن حاول الباث لف

  .تقنني هذه احلركة وتنظيمها على وفق خط نزويل، أدى اخليال دوره فيه

  :وميضي النص يف مساره، وفقا لتعايش جمازاته ، فيحدث التعالق االستعاري يف قوله

               فضضته عن عتائر اللطيمة                   

  ومقاطر األطيمة             

ويتمحور هذا ااز حول بؤرة داللية ، يربز تراكماا البعد احلسي فيحدث 
، الذي شبهه "كتابه"انعكاسات عدة تكون تلك البؤرة وتدور حوهلا يف اآلن عينه وهي 

تراكم الدالالت  وعرب. بقطع املسك اليت وضعت يف جمامر النار، فانتشر عبريها يف اآلفاق
أمهية خاصة يف مالحظة "والنعوت واألفكار وتقاطعها تكتسب التحوالت االستعارية 

األسلوب الذي يتشكل ال على املستوى اإلفرادي اجلزئي يف النص فحسب، وإمنا على 
مستوى النص، ومستوى التجربة اإلبداعية بشكل عام، وذلك أن مثل هذه التحوالت 

ية اخلط األسلويب يف إحالل دال حمل دال آخر، فتكشف ذا عن ترصد يف البنية النوع
توجهات املبدع يف جتربته اإلبداعية كاملة مما يعطي فكرة واضحة عن كيفية تعامله مع 
الداالت االستعارية من ناحية، ومع العامل الذي حييط به، والذي يستثمر موضوعاته اليت 

                                                        
 .70، شعيب خلف التشكيل االستعاري يف شعر أيب العالء املعري  دراسة أسلوبية إحصائية  :ينظر) 241(
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؛  وهلذا جعل جاكبسون )242("ناحية أخرىتشكل أحد طريف هذه البنية االستعارية من 
. )243(اخلاصية املثلى حملور التماثل، على اعتبار قيامها على مستوى استبدايل " االستعارة"

يف " اهلاء"وأخذت االستعارة يف هذا التركيب طابعا حتويليا؛ إذ يتحول الدال، وهو 
امل أكثر انفتاحا وحسية إىل عو" اجلامد"، من عامله املادي "كتابه"والعائد على " فضضته"

وحماولة التأثري يف املتلقي وتشتيته ، ومن مثة يظهر لنا التعالق االستعاري كيفية الربط بني الكتاب 
وفحواه واملسك الذي وضع على النار، وناتج هذا التمثيل وتأثريه يكتسب حيويته من التموضع 

د، الذي يشكل انعكاسا داخليا ثابتا الداليل يف تلك اللوحة التصويرية ال بوجوده املادي ار
إذن فالكاتب غالبا ما . ضمن دالالته احلقيقية، بل يف أعماق اخليال ودوره يف بناء تلك الصورة

يستمد من عامله الداخلي األبعاد واملقاييس اليت تسمح له بالتعبري عن رؤيته للواقع وليس هذا 
فدراسة الصور هكذا تسمح لنا "وإبداعه، العامل الداخلي بدوره سوى حمصلة خرباته وجتاربه 

  .)244(" يتحرك فيه باستجالء ما يشغل الكاتب، وإدراك حماور اهتمامه واهتمام الوسط الذي

  :ميضي النص بتوايل جمازاته اليت أخذت طابعا أكثر حتديدا وتأثريا، ويظهر ذلك يف قوله

  وعظمت نعمة اهللا جلَّ امسه علي ملا ذكره

  من أن السالمة عليه جلباب     

  والنعمة له مرتل وجناب       

إن توايل بىن التشبيه، أتى يف حماولة لتطويع تلك البىن وامتثاهلا لقالب فين، يظهر 
  .فيه التحول املوضعي، يف تأخري اخلرب وتقدمي مركب اجلار وارور

  عليه ، له

                                                        
 .75املوضوعة االستعارية يف شعر السياب  الليل منوذجا   ) 242(
 .80قضايا الشعرية  : ينظر) 243(
 .261علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، صالح فضل  ) 244(
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فضال عن التجانس الداليل ويبدو التشبيه هنا مرتكزا يف بنية التركيب وانزياحه، 
؛  فقد تشاكل "مرتل"، "جلباب"يف دالليت " الستر والغطاء"الذي تشابكت فيه آواصر 

وهو يبدو ظاهرا للعيان، " اجللباب"املدلوالن، وتقابال على اعتبار التجلي الذي مثله 
الثاين  يف احلني نفسه الذي انفصل فيه التركيب. فيه تبدو ظاهرة متجلية للعلن" السالمة"و

من الستر واخلفاء واألمان؛ إذ حاول التشبيه مد هذا " مرتل"ضمنيا على وفق ما أطرته داللة 
ليكون حترك " جناب"اخلفاء بشيء من الوضوح واالنفتاح، فضال عن تواؤم إيقاعي أوقعته داللة 
لني وتأيت فاعلية الدا .هذه الدوال ضمن سياق توكيدي، حاول عن طريقه الباث توصيف احلال

وحتركهما الداليل ضمن السياق، الذي آزر هذه الدوال ودفع ا حنو " النعمة"،"السالمة"
  .)245("ذات األصول النحوية" هذا النموذج التصويري بظاهرة االنسجام

وال يقتصر هذا االنسجام على حمور اللفظ، بل يتمظهر يف جانب املدلوالت، 
  : وكذلك على صعيد تعالق الصور وتداخلها على وفق متركز داليل واحد، إذ يقول 

  ألين جعلته أدام اهللا عزه اجلنة الواقية

  والعدة الباقية         

املدلوالت حنو  يأخذ هذا التركيب مدى أكثر خصوصية وتفصيال بفعل انسحاب
التحديد  الذي يعد مبثابة الستار احلاجب الذي يغطي اجلسد، ومن مثة تنهض هذه الصورة 
وتتكئ على دواعي النفس ونوازعها وتبدو أكثر متويها وتقنعا، فيتجلى توحيد العاملني 

دة اليت اجلُنة الواقية مع العامل اخلارجي الذي بدأ فيه الظاهر من تلك السترة أو القناع، والع
حيمي ا اإلنسان نفسه من أحوال الدنيا وعوارض الزمن، فيظهر أنّ هناك مكنونا داخليا 
يستجري فيه الباث بصاحبه، وجيعله الستار الذي يتوارى خلفه، وال نشك حلظة يف هذا 

                                                        
 .139اشة  حماوالت يف حتليل اخلطاب، صابر احلب) 245(
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األمر، ورمبا كان السبب يف هذا الدفاع هجوما كالميا تعرض له الباث مذكرا صاحبه 
  .ه وذوده عنهبرغبته يف دفاع

ويأيت رصد التشكيل األسلويب عن طريق أبنيته التركيبية، منساقا حنو منط أو أسلوب       
ورؤيتها للمخاطب أو ما تريد له أن يكون، " الذات"واحد هو التوكيد، الذي متظهر حنو 

ولعل املكاشفة الضمنية اليت انساقت حنو ذلك التشكيل االستعاري قد جذبته حنو متركز 
يل يتشظى كلما اقتربت الذات من املخاطب وأطرت تلك اآلواصر اليت تعالقت دال

بالتركيب السابق، وقدمت التسويغ املالئم لتلك الدواعي بوصفها متثالت اجتماعية وثقافية 
لذا فإن التحول الذي متارسه البنية . وجتليات حضارية وإنسانية تستوعب التحوالت كافة

يأيت من كائن تشخيصي ماثل أحال عليه ضمري الغياب " التجريد"االستعارية يف سريها حنو 
اجلُنة "وهو املخاطب، فضال عن شاخص جامد مثلته بنية املشبه به " جعلته"يف " اهلاء"

، ليتجلى لنا ما سمي باستراتيجية اإلسناد االستعاري يف هذا "العدة الباقية"و" الواقية
حياء مبا هو عليه وضعه الكائن يف سياق متاهيه التركيب الذي يستهدف امللفوظ بطريق اإل

" لألنا"بعامل اإلمكانات الرمزية املسندة إليه، فيستعري هذا الرمزي ليغدو وضعا ماثال 
املتلفظة، األمر الذي يعين أن عملية اإلسناد التلفظي قائمة على أساس استبدال املعاين 

اللة يف تشكيل االستعارة يكمن يف كما أن السياق اللغوي املتداخل مع الد. )246(الرمزية
موقعها بني مكونات اجلملة البسيطة واجلملة املركبة؛ فليس مثة موقع دون سواه يظهر 

ويأخذ التركيب . )247(العالقة اازية االستعارية، وإمنا يتنوع هذا بتنوع املواقع املختلفة
العدة "، "اجلُنة الواقية"االستعاري عمليته االستبدالية بشكل التصريح، فتأيت الدوال يف 

بالبناء االستعاري "، وهذا البناء سمي "جعلته"يف " اهلاء"، مستعرية ضمري الغياب " الباقية
  .)248(الذي تنتقل فيه البنية االستعارية من طرف حسي إىل طرف حسي آخر" املتماثل

                                                        
 .209ما اخلطاب؟ وكيف حنلله؟، عبد الواسع احلمريي  : ينظر) 246(
 .122مجاليات األسلوب  الصورة الفنية يف األدب العريب  : ينظر) 247(
 .319البىن األسلوبية يف النص الشعري  دراسة تطبيقية  : ينظر) 248(
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  :وميضي النص يف تراكمه اازي، ويتجلى ذلك يف قوله 

  أرجوإذا تضوع ملكارمه    

 واتصل من أغصان مناقبه حرج  

               الفرح أظهرت  

             القرح وأضمرت  

على الفاعل ) اجلار وارور(إذ يتواشج االنزياح املوضعي يف تقدمي تركيب 
، مع التركيب االستعاري يف تقدمي املعنوي الذي حتتشد داللته ومتارس دورها يف "أرج"

، فضال عن استعارة احملسوس "من أغصان مناقبه"، "ملكارمه"املدح التأثري على سياق 
؛ إذ تندرج هذه االستعارة حتت قالب االستعارة "مكارم"للمعنوي " أرج) "الشمي(

وتتكئ كلتا االستعارتني على جو الطبيعة اهلادئ املريح واالستغالل التام لتلك . التجسيدية
دع ومرجعياته، عندما يء هذه الصورة مناخا مالئما اإلمكانات اللغوية اليت تربز ثقافة املب

يف " أرج"ومجاليا إلثارة العواطف باجلمع بني املتباعدات، الذي يربز يف اجلمع بني داللة
إشارا إىل نفحة الريح الطيبة، وما متتاز به من مزية االنتشار والتشتت، وداللة الوحدة 

ضمن مادا اللغوية يف كوا جمتمع على بعدي الثبوت والتكثيف " حرج"اللسانية 
ويربز اجلمع بني هذه الدوال وتساوقها يف إطار متوازٍ غري تام كاشفا عن . )249(الشجر

ومن مثة تضايف احملسوس ". اتصل"، "تضوع"نسق تداخلي، تتابع مع حركة الفعلني 
اشجا بني واملعنوي، وأخذ التركيب االستعاري داللة تعويضية أكثر بقاء من سابقاا، مو

الطرفني على وفق تنسيق ذهين، يتأطر فيه طابع اإلجياب والراحة، وظهر يف ذلك ما سمي 
، يف تشارك تلك العناصر وتقارا على وفق جامع داليل أو خيايل، تؤسس )250(باالنزالق

                                                        
 .74/ 4لسان العرب  ) 249(
 .373اخلطاب   لسانيات النص  مدخل إىل انسجام: ينظر) 250(
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فيه الذات لرؤيتها اإلبداعية، وهي جتمع الشكل واملضمون على السواء مع خصوصية 
  .إلفرازات الواقع ومدى تأثريها يف الذات جتربتها ورؤيتها

  :املصادر واملراجع

  أحالم اخليال الفين مستويات الداللة يف شعر ذي الرمة، حسنة عبد السميع، اهليئة املصرية العامة
  .م1998، )ط. د(للكتاب، 

 والنشر،  األدب والغرابة دراسات بنيوية يف األدب العريب، عبد الفتاح كيليطو، دار الطليعة للطباعة
 .م1997، 3ط

  االستعارة يف النقد األديب احلديث األبعاد املعرفية واجلمالية، يوسف أبو العدوس، األهلية للنشر
  .م1997، 1والتوزيع، األردن، ط

 1979، 2ريتر،دار املسرية ،بريوت،ط.هـ:أسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين،ت. 
 يد عبد احلميد ناجي، جلنة إحياء التراث العريب، العراق، األسس النفسية ألساليب البالغة العربية، جم

 ).ت. د(، )ط. د(
  أسلوبية الرواية مقاربة أسلوبية لرواية زقاق املدق لنجيب حمفوظ، إدريس قصوري، عامل الكتب

 .م2008، 1احلديث للنشر والتوزيع،أربد، ط
 ،1دار جمدالوي،عمان، ط األسلوبية الشعرية  قراءة يف شعر حممود حسن إمساعيل،عشتار داؤد 

 .م2007،
 ت. د(، 3األسلوبية واألسلوب، عبد السالم املسدي، الدار العربية للكتاب، ط.( 
 ،د ( اإلشارة اجلمالية يف املثل القرآين، عشتار داؤد حممد، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق

 .م2005، )ط.
  ألف ليلة وليلة أمنوذجا تطبيقيا ،فائز الشرع أنساق التداول التعبريي دراسة يف نظم االتصال األديب

 .2009،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،الطبعة األوىل ،
  حممد عبد القادر : ، اعتىن به وراجعه)هـ 397(اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين ت

 .م2008 -هـ 1429، )ط. د(بريوت،  –الفاضلي، املكتبة العصرية، صيدا 
 1ة العربية قراءة أخرى، حممد عبد املطلب، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، طالبالغ ،

 .م1997
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 حممد العمري، أفريقيا : البالغة واألسلوبية حنو منوذج سيميائي لتحليل النص، هنريث بليث، ترمجة
 .م1999، )ط. د(الشرق، 

 1شورات دار املعارف، محص، طبناء األسلوب يف املوشحات اململوكية، سالفة عبد اهللا، من ،
 .م2009

  ،البىن األسلوبية يف النص الشعري دراسة تطبيقية، راشد بن محد بن هاشل احلسيين، دار احلكمة
 .م2004، 1لندن، ط

  1تذوق النص األديب مجاليات األداء الفين، رجاء عيد، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، قطر، ط ،
 .م1994 -هـ 1414

 عاري يف شعر أيب العالء دراسة أسلوبية إحصائية، شعيب خلف، دار العلم التشكيل االست
 .م2010، 2واإلميان،كفر الشيخ، ط

 1التصوير البياين يف شعر املتنيب، الوصيف هالل الوصيف إبراهيم، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ،
 .م2006

  تطور الصورة يف الشعر اجلاهلي ،خالد حممد الزواوي ،مؤسسة حورس
 . 2005،)ط.د(،االسكندرية،الدولية

  ،جاستون باشالر  مجاليات الصورة ، غادة اإلمام، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان
 .م2010، 1ط

  مجاليات األسلوب الصورة الفنية يف األدب العريب، فايز الداية، دار الفكر، دمشق، دار الفكر
 .م1996، 2املعاصر، لبنان، ط

 اية القرن الرابع اهلجري، زينة عبد اجلبار حممد املسعودي،  الرسائل الفنية يف العصر العباسي حىت
 .م2009، 1مركز البحوث والدراسات، ديوان الوقف السين، بغداد، ط

 1431، 1سلطة النص على داالت الشكل البالغي ، فايز القرعان، عامل الكتب احلديث، أربد، ط 
 .م2010 -هـ

 امحد الصمعي، املنظمة العربية للترمجة، بريوت، لبنان، : غة، امربتو ايكو، ترمجةالسيميائية وفلسفة الل
 .م2005، 1ط

  شعرية املغايرة دراسة لنمطي االستبدال االستعاري يف شعر السياب، إياد عبد الودود احلمداين، دار
 .م2009، 1الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

 النفعال واحلس ،وحيد صبحي كبابة،منشورات احتاد الكتاب الصورة الفنية يف شعر الطائيني بني ا
 .1999،) ط.د(العرب ،دمشق ،
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  عضوية األداة الشعرية فنية الوسائل وداللية الوظائف يف القصيدة احلديثة ، حممد صابر عبيد، دار
 .م1428،2007، 1جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

 ت. د(، 2، رجاء عبد، منشاة معارف، اإلسكندرية، طفلسفة البالغة بني التقنية والتطور.( 
 1فلسفة اجلمال يف البالغة العربية، عبد الرحيم حممد اهلبيل، الدار العربية للنشر والتوزيع، ط ،

 .م2004
  القراءة املنهجية للنص األديب النصان احلكائي واحلجاجي منوذجا، البشري اليعكويب، دار الثقافة للنشر

 .م2006، )ط. د(ار البيضاء، والتوزيع، الد
 حممد الويل و مبارك حنون، دار توبقال للنشر والتوزيع، الدار :قضايا الشعرية، رومان ياكبسون،ترمجة

 .م1988، 1البيضاء، ط
  عضوية األداة الشعرية فنية الوسائل وداللية الوظائف يف القصيدة اجلديدة ، حممد صابر عبيد، دار

 . ه1428م، 2007، 1مان، األردن، طجمدالوي للنشر والتوزيع، ع
  ،ط. د(علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، صالح فضل، مؤسسة خمتار للنشر والتوزيع، القاهرة( ،

 .م1992
  ،علم الداللة العريب النظرية والتطبيق دراسة تارخيية تأصيلية نقدية ، فايز الداية، دار الفكر، دمشق

 .م2009، 8سورية، ط
 دار صادر للطباعة ) هـ 711ت (فضل مجال الدين ابن منظور األفريقي املصري لسان العرب، أبو ال

 .م2007، 4والنشر، بريوت، لبنان، ط
 1لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، حممد خطايب، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط ،

 .م1991
  للدراسات والنشر والتوزيع، ما اخلطاب؟ وكيف حنلله؟ عبد الواسع احلمريي، جمد املؤسسة اجلامعية

 .م2009 -هـ 1430، 1بريوت، ط
 مصطفى بدوي، املؤسسة املصرية العامة للتأليف : ريتشاردز، ترمجة وتقدمي. إ.مبادئ النقد األديب، أ

 ).ت.د(،)ط.د(والترمجة،القاهرة،
 إبراهيم، املكتبة حممد أبو الفضل : جممع األمثال، أبو الفضل امحد بن حممد بن امحد امليداين، حتقيق

 .م2009 -هـ 1431، )ط. د(العصرية، صيدا، بريوت، 
  ،حماوالت يف حتليل اخلطاب، صابر احلباشة، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنثر والتوزيع، بريوت

 .م2009 -هـ 1430، 1ط
 ،ت.د(، )ط.د(املعمار الفين للزوميات ،خليل إبراهيم أبو ذياب ،الشركة العربية للنشر(. 
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  ،املغيب واملعلن قراءات معاصرة يف نصوص تراثية ،نادية غازي العزاوي، دار الشؤون الثقافية العامة
 .م2002، 1بغداد، ط

  ،املوضوعة االستعارية يف شعر السياب الليل منوذجا، فايز عارف القرعان، عامل الكتب احلديث، اربد
 .م2010 -هـ1431، 1األردن، ط

 سعيد الغامني، املركز الثقايف العريب، الدار : ئض املعىن، بول ريكور، ترمجةنظرية التأويل اخلطاب وفا
 .م2003، 1البيضاء، املغرب، ط

 : الدوريات

  لد14أمناط االستعارة يف شعر سيف الرحيب، محيد بن عامر احلجري، جملة البحرين الثقافية، ا ،
 .م2007، 5العدد 

 لد داللية التشكيل االستعاري يف شعر امحد مدالعدد 14ن، حممد صابر عبيد، البحرين الثقافية ا ،
 م2007، 5

 :االطاريح والرسائل اجلامعية 

  ،يد الدباغشعرية النص املعري دراسة فنية لنظم البناء يف سقط الزند، نوار عبد النافع عبد ا
 .م2002ين، الدكتورة بشرى محدي البستا: أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة املوصل، إشراف

  آزاد حسان )عروس األفراح واملطول(مظاهر النقد املعريف لعلم البيان يف شروح التلخيص دراسة يف ،
الدكتور عبد الستار عبد اهللا : حيدر، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، جامعة املوصل، إشراف

  .2011البدراين، 
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  الزخمشري للمجازقراءة بالغية يف  تأويل 

 --------------  

 اجلزائر –جامعة بشار  -الدكتور  

 --------  

  :املقدمة 

يعترب علم البالغة من أشرف علوم العربية ، وأعظمها فائدة، فهو العلم املركزي        
الذي يتشكل فيه اإلنسان العريب بذوقه ونفسيته ، و يتمثل بواسطته فكره و مذاهبه ، 
فالبالغة بيئة معرفية تتجمع فيها علوم العربية ، وتتداخل فيها موضوعاا وفنوا ، 

  .قاصد يف اإلمتاع واإلقناعفلقد حوت صنوف امل

ولقد تعلّق علم البالغة بالنص القرآين ، وهو حمور املعارف العربية قاطبة، وال ميكن    
تصور الثقافة العربية خلوا من النص القرآين، فهو النص املركزي الذي تدور يف فلكه 

لى جل علوم اللغة العربية ، بل هو مركزها ، و قد قامت حضارة العرب يف تلك ع
وهو . فال  وجود ملباحث البالغة مبناي عنه -ولن تقوم إال به-مقدرات نص الوحي،

ما صنع منها ثقافة متييزية تنطلق من اخلطاب املعجز وتستثمر آلياته، وقد دفعته إىل 
هي العقل، ولكنه العقل : ميدان التأويل الذي ينفتح  وصيده إال بوسيلة متفردة 

  .البالغي البياين

ااز ، والتشبيه ، االستعارة ، الكناية مع التأكيد : ن البالغة أربعة هي فأركا     
على أن التشبيه واالستعارة جزءان من ااز ، وكلهم مؤسس على  فن ااز مبعناه 

  .العام ، وهو املراد 
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 إن  الداللة اازية يف األلفاظ ، مساحة ضافية متثل مرونة اللغة يف االنتقال ، وتطورها  
وهذه الداللة تقوم بعملية تصوير فين موحية ، بإضافة مجلة من .    عند االستعمال

املعاين اجلديدة اليت تدعم الزخم اللغوي ، وتؤنق يف عباراته دون تكلف أو تعسف ، أو 
اقتراض للمفردات من اللغات األجنبية أو ااورة ، ألا تعود بذلك غنية عن أية استدانة 

لغة عاملية أو إقليمية ، هذا التأنق يف اختيار املعاين ، وهذا االكتفاء يف معجمية من أية 
ملقتضى احلال ،  مفردات األلفاظ ، مما يتماشى مع مهمة البالغة العربية يف مطابقة الكالم

  .ومما يتالءم مع اخلصائص األسلوبية للمجاز يف توسيع املخزون الداليل لأللفاظ

فضل تأسيس هذا املبحث البالغي وتنظيم أبوابه إىل أعمال  ويرجح بعض الباحثني        
تاصيالم ملوضوع ااز يف  األصوليني بصفة عامة واملعتزلة بصفة خاصة، وقد راجت

  .مدونام الكالمية و اللغوية واألصولية والتفسريية

اقض أصوهلم لعل اهلدف من تناوهلم هذا املبحث تسويغ القيم اللسانية و العقائدية اليت تن   
اخلمسة اليت تشكل منظومتهم املعرفية ، فقد عمدوا إىل تأويل املفاهيم اليت ختالف أصوهلم 

األمر الذي يكشف أن .باالرتكاز على حتوير شراك اللفظ مبا يتجاوب ونظرم الفلسفية 
از ولقد اكتسب مبحث ا     .ثنائية احلقيقة و ااز هي امتداد لثنائية احملكم و املتشابه

حضورا مركزيا يف دروس علم اللسان وما تفرع عنها من مباحث ، ومبوجب منطلقات 
ااز فان العالقة بني الدال و املدلول تواضع متفرع عن املواضعة األوىل ، ويرى املعتزلة إن 

  .داللة العقل هي القادرة على حتديد احلقيقة و ااز ومن مثة تعيني داللة الكالم

ثنا على قراءة بالغية ملا قدمه الزخمشري من خترجيات داللية ملسائل من ااز ويقوم حب    
، كما أن للزخمشري كتابا أخر " الكشاف" وردت يف تفسريه الشهري املسمى اختصارا 

يقترب من املصنفات املعجمية، يسمى أساس البالغة ، وقد عاجل فيه تنائيه احلقيقة ااز ، 
، وهذا التأليف خارج عن غرض عملنا الذي خصصناه لرؤية  ورتبه على حروف املعجم
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الزخمشري االعتزالية يف سياق اعتماده على تأويل اللفظ و املعىن لنصرة مذهب االعتزال، 
  .وال ختلو دراستنا من إضافة مسحة نقدية لتلك التوجيهات

  :تتعرض دراستنا إىل حماور حبثية ثالثة تتلوهم مقدمة وتذيلهم حمصلة   

  حتديد موقف العلماء من احلقيقة و ااز- 1

  تعريف ااز اللغوي- 2

  قراءة حتليلية: مناذج من صور جماز يف الكشاف- 3

  :دف دراستنا إىل مجلة من الغايات العلمية أمهها   

  أمهية املمارسة النصية  البالغية*    

  الكشف عن استراجيية الزخمشري يف تسويغ ااز-*    

  :العلماء من احلقيقة و اازموقف  - 1- 

يعترف كثري من الباحثني إىل أن علماء العربية السابقني ، قد تباينوا يف اإلقرار              
بوجود ااز يف اللغة العربية عامة و القران الكرمي خاصة ، وكان أصحاب املذهب 

وانب من أصول الظاهري أكثر متسكا بنفي محل لفظ القرآن على ااز ،متنكرين جل
)  1(هذا  التوجيه ، ) هـ418ت(االجتهاد ، كالتعليل و القياس، وتزعم االسفرايين 

و تلميذه )   2) (هـ728ت(ابن تيمية:وسار على خطاه ثلة من العلماء ، نذكر منهم
، وتذرع لؤلئك بنعته بأقبح األوصاف فنعتوه ) 3) (هـ751ت(ابن قيم اجلوزية

أخو الكذب أ وان القران مرته عنه وان املتكلم :" أن ااز  بالكذب و الطاغوت ، ورأوا
  ).4" (ال يعدل إليه إال اذاا ضاقت به احلقيقة ، فيستعري ، وذلك حمال على اهللا تعاىل
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ابن :وقد توىل الرد على الذين أنكروا ااز جمموعة من العلماء منهم   
  )  6) (هـ471ت(، وعبد القاهر اجلرجاين)5)(هـ276ت(فتيبة

  .وغريهم ال يتسع املقام لذكرهم مجيعا)  7) (هـ631ت(واالمدي

  ــــــــــــــــــــــ

  3/8، 1954الزركلي ،األعالم ، طبعة القاهرة ،، - .1
السيو طي، املزهر غي علوم اللغة العربية ، حتيق إبراهيم أبو الفضل، وأصحابه، طبعة عيسى  - .2

  364/ 1احلليب، القاهرة،
اجلوزية،خمتصر الصواعق املرسلة، اختصره حممدابن املوصلي ، طبعة اإلمام ، ابن قيم  - .3

  241:القاهرة
  242:م ، ن - .4
  1985:132بريوت 1ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن، حتقيق امحد صقر ، دار التراث ط  - .5
   212:أساس البالغة، حتقيق عبد الرحيم حممود ،دار املعرفة بريوت الزخمشري، - .6
اإلحكام يف أصول األحكام، مراجعة بعض العلماء و الناشر ، دار الكتب العلمية االمدي ،  - .7

  72/ 1هـ ،1400،بريوت

 -3 -  

واستردا املدافعون عن وقوع ااز يف العربية ويف القرآن منهج أولئك الرفضة، قادحني      
قال ابن قتيبة يف معرض الرد :يف مسالك أحباثهم، ناعتني إياهم بقبيح الوصف

وهذا من أبشع جهاالم ،وأدهلا على سوء نظرهم، وقلة إفهامهم،وكل فعل :عليهم
لكان أكثر كالمنا فاسدا،الن العرب تقوا نبت البقل وقام  ينسب إىل غري احليوان باطال ،

  )1. (اجلبل

ويف مقابل التيار الرافض لوجود ااز برز تيار آخر سلك مسلكا متشددا يف تأكيده       
على أن اللغة يف أكثر استعماالا مبين على ااز ، واخذ ذا االعتقاد ابن جين و أستاذه 

لعامل األول بابا يف اخلصائص ، نبه فيه على أن كل اللغة إمنا هي الفارسي، وقد عقد له ا



 اجلزائر  –  األغواط جامعة  –  حمكمة أكادميية فصلية دولية جملـة:  الباحث

   165 ص /..........خاص باملؤمتر الدويل يف البالغة العربية:  2014أفريل /   15العدد 
 

وقدم من التمثيل اللغوي ما يصلح أن يكون موقفا أصوليا أكثر منه ) 2(جماز ال حقيقة  
واحلقيقة ، إن ما احشده ابن جين من أدوات لغوية ال يصلح التأكيد ا  .مذهبا علميا

للفظ، وقد شطط يف احلديث عن اعتبار الدالالت على نفي حقيقة االستعمال الوضعي 
  .اللغوية كلها مبنية على ااز

أما املوقف األخري فهو موقف املعتدلني من العلماء املنصفني الذين ذهبوا إىل أن اللغة        
حتوي اللفظ احلقيقي ، واالستعمال اازي ، مع تعيني الفارق يف الداللة ، إذا األول 

ومن القائلني ذا .  فرع عليه وال يعدل عن األصل إىل الفرع إال بالفائدةأصال و الثاين
  ).4) (هـ  638(وابن األثري) 32) هـ456ت(لتوجه ، نذكر ابن حزم  

  ــــــــــــــــــ

  133:تأويل مشكل القرآن .1
  449/ 2دار الكتاب العريب، بريوت ابن جين ، اخلصائص حتقيق حممد علي النجار ،   .2
  4/438يف أصول األحكاماإلحكام  .3
  26:ابن األثري ، املثل السائر حتقيق بدوي طبانة ورفيقه ، دار ضة مصر   .4

 -4 -  

يعترب ااز من الوسائل البيانية الذي يكثر يف  :مفهوم ااز اللغوي- 2
كالم الناس، البليغ منهم وغريهم، وليس من الكذب يف شيء كما 

  .توهم البعض

مضت القرون الثالثة األوىل من العهد اهلجري ، ومل تنبئنـا كتـب اللغـة عـن            
مفهوم دقيق ملصطلح ااز ، وظننت معاجم اللغـة عـن صـياغة مفهـوم واضـح       

تـه ، لكـن   \يتلمس من خالله الباحثون عن داللة حمددة جتنبهم تتبع مراحل داللـة 
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اـاز املصـدر   :العـني فـال  يف كتاب ) هـ175ت(مسكنا إشارة  أوردها اخلليل
وهو املعىن الذي دارت عليه معاجم العربيـة مـن بعـده، قـال ابـن      ). 1(املوضعو

ــور ــع    :منظ ــاوز املوض ــق ، وج ــزت الطري ــه ج ــار في ــازا، س ــوازا وجم ج
   )هـ ( 2(وسلكه،وجاوزت املوضع مبعىن جزته،و ااز و اازة املوضع 

هذا املقصد فمتعدد ، ولكن مل يسم املصطلح إال يف )هـ180ت(أما ما تلقفه سيبويه         
ما فهم من قصده انه يعنيه ، فقوبل بصيد أخر من املفاهيم النحوية ذات االرتكاز البالغي ، 

و االختصار و احلمل ، وغريها من األساليب الـيت  ) 3"(و االتساع"حنو احلذف و اإلجياز 
ة ااز كاصـطالح علمـي إال يف   ومل تربز لفظ).4"(جاز "ساقها وقد ركب معها الفعل 

،وقد قصد به توضيح معاين اآليات وتفسـريها  )5" (جماز القرآن: "توسيم أيب عبيدة ملؤلفه 
، أو على )6(وقد عد طه حسني  جماز القرآن كتاب لغة ، الن مفهوم ااز يف كتابه مبهم

  )  7(رأي أمني اخلويل انه كتاب تفسري

  ـــــــــــــــــــ

  جوز: العني حتقيق  إبراهيم السامرائي ، مطبعة بغداد   اخلليل ، .1
  جاز:ابن منظور ، لسان العرب، دار صادر   .2
-202-211/ 1، بريوت1998سيبويه ، الكتاب ، حتقيق  عبد السالم هارون ، دار الكتب العلمية .3

....  
  233..214-1/213م ن      -  .4
 حققه العامل الكبري فؤاد سزكني .5
  41:، القاهرة  2هـ، دار املعارفط4القرآن يف النقد األديب إىل  القرنحممد زغلول سالم اثر  .6
  109:،القاهرة 1أمني اخلويل ، مناهج جتديد يف النحو و البالغة و األدب و التفسري، دار املعرفة ط .7
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ومل يتحدد مدلول ااز على انه احلقيقة وقسيمها إال يف مرحلة متأخرة، كما يذكر ابن       
ن تقسيم األلفاظ إىل حقيقة و جماز إمنا اشتهر يف املائة الرابعة وظهرت أوائله يف املائة إ:تيمية
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و تلميذه ابن ) هـ377ت(أما التنظري االصطالحي فيعود إىل أيب علي الفارسي  ).1(الثالثة 
:" السليم ملصطلح ااز ، فقال، فقد وضع هذا األخري يده على املدلول )هـ392ت(جين

ا اقر يف االستعمال على أصل وضعه يف اللغة، و ااز ما كان بضد ذلك، وإمنا احلقيقة مو
االتساع و التوكيد و التشبيه، فان عدم :يقع ااز و يعدل إليه عن احلقيقة ملعان ثالث وهي

ويريغ ابن جين مسالة ااز على تنوع فصوله ).2"(هذه األوصاف، كانت احلقيقة البتة
ملعجز و املصفي من خيار كالم العرب و فصيحه ، ويتحمس يف إثبات ومذاهبه يف الكالم ا

ما ينطوي عليه خطاب البلغاء من روافد ااز بضاربه الثالثة، مث خيلص إىل تقرير حقيقة ااز 
وهذه االستعارات كلها داخلة : بعد مترسه يف كالم اهللا تعاىل ومثل به يف أشعار القوم ،بقوله

  ).3(يف باب ااز 

ويرجح وجود عالقة بني التعريف اللغوي و التعريف االصطالحي، وذلك لتقارب األثر  
اللغوي من الداللة االصطالحية، وانبثاق احلد االصطالحي عنه، وهو التخطي و االجتياز من 
موضع إىل أخر، و هو ما ينطبق على الكلمة املتنقلة من حدودها الوضعية إىل مدلوالت 

هلا من معىن إىل معىن بقرائن و أسباب، وهو ما قننه السكاكي أخرى، وجتاوز استعما
ااز هو الكلمة املستعملة يف غري ما هي موضوعة له بالتحقيق استعماال يف الغري :بقوله

والكلمة ) 4(بالنسبة إىل نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناه يف ذلك النوع ه
يف الغري بالنسبة اىل نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن املستعملة فيـه له بالتحقيق استعماال 

  إرادة معناه يف ذلك النوع

  ـــــــــــــــــ

  83:بريوت   2ابن سال م اجلمحي ، كتاب اإلميان، ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي ط .1
  2/442اخلصائص      .2
  2/443م ن        .3
  170:لسكاكي، مفتاح العلوم ، طبعة احلليب          .4
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ال شك يف أن ااز من الوسائل البيانية الذي يكثر يف كالم الناس، البليغ منهم   
 .وغريهم، وليس من الكذب يف شيء كما توهم

وعقلي از لغويا 

 :مثّ إنّ ااز على قسمني
ما وضع له لعالقة ـ مبعىن مناسبة بني ـ لغوي، وهو استعمال اللفظ يف غري 

املعىن احلقيقي واملعىن اازي ـ يكون االستعمال لقرينة مانعة من إرادة املعىن 
احلقيقي، وهي قد تكون لفظية، وقد تكون حالية، وكلّما أطلق ااز، انصرف 

 .إىل هذا ااز وهو ااز اللغوي
يكون اإلسناد إىل غري من هو له،  ـ عقلي، وهو جيري يف اإلسناد، مبعىن أن

فإن الشفاء من اهللا تعاىل، فإسناده إىل الطبيب جماز، ) شفى الطبيب املريض: (حنو
 .ويتم ذلك بوجود عالقة مع قرينة مانعة من جريان اإلسناد إىل من هو له

أن  واعلم:" ويعد عبد القاهر اجلرجاين أول من قسم ااز إىل لغوي وعقلي ،فقال        
جماز عن طريق اللغة وجماز عن طريق املعىن و املعقول ، فإذا وصفنا :ااز على     ضربني

كان حكما أجريناه على ما جرى ....بااز الكلمة املفردة كقولنا اليد جماز يف النعمة
للغة  النا أردنا أن املتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء  ا عليه من طريق

اللغة وأوقعها على غري على غري ذلك إما تشبيها و إما لصلة أو مالبسته بني ما نقلها عنه يف 
  و...و )1(ومىت وصفنا بااز اجلملة من الكالم كان جمازا من طريق املعقول دون اللغة

ويفهم من هذا التفصيل ألتنظريي أن ااز اللغوي يقتصر على اللفظة املفردة، بينما يقع    
ز العقلي يف اجلملة ، ويفهم من سياق الكالم ، مع التنبيه إن ااز املفرد الستغين عن اا

أصله املبدوء به يف الوضع األول ، وان جريه على الثاين وإمنا على سبيل النقل إىل الشيء 
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 أما أمهية خطاب ااز  يف اللغة فقد أشار إليها بعض النقاد القدامى ، ويكفي ما نبه .من غريه
ااز يف كثري من الكالم ابلغ من :"بقوله) هــ 463ت( عليه ابن رشيق املسيلي القريواين

احلقيقة،وأحسن موقعا يف القلوب األمساع،وما عدا احلقائق من مجيع األلفاظ، مث مل يكن حماال 
حمضا، فهو جماز، الحتماله وجوه التأويل،فصار التشبيه واالستعارة وغريها من حماسن الكالم 
داخلة حتت ااز،إال أم خصوا به بابا بعينه ، وذلك أن يسمى الشيء باسم ما قاربه،أو كان 

  .ز......و)1(منه سبب 

  ـــــــــــــــــــ 

  227:أسرار ا لبالغة -23 .1
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ااز يف كثري من الكالم ابلغ من احلقيقة،وأحسن :"بقوله) هــ 463ت( املسيلي القريواين
األمساع،وما عدا احلقائق من مجيع األلفاظ، مث مل يكن حماال حمضا، فهو جماز، موقعا يف القلوب 

الحتماله وجوه التأويل،فصار التشبيه واالستعارة وغريها من حماسن الكالم داخلة حتت 
ااز،إال أم خصوا به بابا بعينه ، وذلك أن يسمى الشيء باسم ما قاربه،أو كان منه سبب 

  .ز......و)1(

وخنلص إىل القول بعد تتبع بعض حمطات الدرس يف موضوع ااز عند مؤصليه السابقني،         
ان ظهور االهتمام بااز اللغوي يف التراث العريب قد بدأ مع البواكري األوىل للدرس اللغوي 

ومل يعد غرضا تلملمه كتب النحو جبميع تفرعاته وجماالته البيانية و التفسريية و اللغوية، 
ولقد .امللل ديث فيه عن مذاهب أهل العقائد وبالغة ، بل صار جماال خصبا يفرق احلالو

للمعتزلة السهم األوىف يف إشباعه دراسة واستدالل، حيدثك ما ألفوه يف التناصر إىل مذهبهم ، 
كتب أصول الفقه و كتب األدب و النقد ، وكتب التفسري، لعل أشهرها على اإلطالق تفسري 

ومن مثة ميكن . حطب يف آراء أصحابه املعتزلة كاجلبائي و الفارسي ، وغريها  الزخمشري الذي
القول مع نصر حامد أبو زيد املعتزلة اختذوا من ااز سالحا لتأويل النصوص اليت ال تتفق مع 

  ).2(أصوهلم الفكرية
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  ـــــــــــــــــــــ  

الدين عبد احلميد ، مطبعة السعادة، ابن رشيق ، العمدة يف حماسن وآدابه ونقده ،حتقيق حمي  .1
  1/226القاهرة 

نصر حامد أبو زيد ، إشكاليات القراءة واليات التأويل ، املركز الثقايف العريب ، بريوت  -    .2
:122  
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  :ااز يف الكشاف، قراءة حتليلية - 3

إن املنطق الذي يؤكد انطواء النص القرآين على املتشابه وعلى ااز جيعل من التأويل      
. مالذا لسانيا قادرا على حسم املتشابه و ااز اللذين يعرقالن األصول احملكمة و احلقيقية

فااز صناعة فكرية مضاعفة ، تتسلح مبعاول الشحذ الذهين للوصول إىل مرامي 
ذلك أن العالقات اازية تتضمن احنرافا و عدوال عن .االئتالف مع احملكماالنسجام و 

  .األصل املقدر الذي يبقى الضامن جلميع التحوالت اازية

لقد اكتسب موضوع ااز يف مؤلفات الزخمشري اللغوية و التفسريية صدى عنيفا يف       
هل السنة و اجلماعة على خترجيات خمتلف اإلعمال العلمية السابقة و احلاضرة ، فقد رد أ

الزخمشري املؤيدة بااز وبغريه من آليات التأويل ، وحسب الباحثني االطالع على 
االنتصاف البن املنري ، و البحر احمليط أليب حيان األندلسي ، فقد تعرضا جلميع مقوالت 

أو الطعن يف الزخمشري االعتزالية ، وفندوها ، وبلغ األمر ما حد تكفري الزخمشري 
ولسنا هنا بصدد الدفاع عن إمام من أئمة اللغة و حذاقها، ولكن يظل االجتهاد .عقيدته

  .مسة الفكر اإلنساين

الناظر يف تفسري الزخمشري  و الدارس فيه يتلقى من هذا التفسري ألوانا من التوجيهات  
ومتيز االستدالل ا  اللغوية و البيانية ، ويسترعيه حضور االحتجاج بالظاهرة اازية ، 

عن سابقيه و الحقيه ،ألنه ضبطه على علمي املعاين و البيان الذي ال سبيل إىل معرفة 
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التمرس فيه و إتقان عجائب طرقه اإلعجاز الرباين يف آياته القرآنية إال بالدربة عليه وأسرار 
  ).1(أسرارهو

  :مناذج من التأويل اازي يف الكشاف   - أ

من الكتب ذات الشأن يف املسائل العقائدية   املؤلف الذي مناط حبثي و موضوع تنقييب       
فضال عن كونه  من عيون التراث يف فن القول و البالغة، وقد عده صاحبه مصنفا تفسرييا 

  لكتاب اهللا،عرفه أهل اللغة من أنفس 

  ـــــــــــــــ

  222: 1965، القاهرة6عارف، طتطور وتاريخ،دار امل: شوقي ضيف، البالغة-1
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الكتب املصنفة يف علم البالغة تنظريا وتطبيقا، وال خيرج الكتاب عن ها التوجه، لطاملا          
ارتبطت دروس التفسري بعلوم العربية ، إذ ال حييط بكالم اهللا إال عامل بالنحو و البالغة وكالم 

وقد اعترف . و ذائقة بيانية حصيفة العرب، و قد متلك الزخمشري ملكة لسانية مصقولة
خصومه بنباهة فكره وبعد مراميه ، شهد له كثري من العلماء بالفضل، و الرياسة يف اللغو 

كان واسع العلم وكثري الفضل غاية يف الذكاء وجودة "هـ 911األدب ، قال السيوطي ت
  )  .1(عالمة يف النحو و األدب....القرحية ، متفننا يف كل علم 

ما الكشاف فهو احد الكتب اليت اهتمت باجلانب البالغي و البياين يف القران الكرمي ، وقد أ    
حرص مؤلفه عند تفسريه لآليات أن يورد ضروبا من اازات و األشكال البالغية، كل ذلك 
ليربز مجال أسلوب القران، وكمال نظمه،، وهو ذا يعد أوسع كتب التفسري جماال يف هذا 

  ).2(الصدد

ولقد أعجب مجع من العلماء بصنيع الزخمشري يف هذا التفسري،قال ابن     
هـ هذا تفسري مهذب و افتنان مستعذب رددته على مسعي فزاد رونقا 683املنيرت
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، وقال الشيخ اهلراوي يصف )3(بالترديد واستعادة اخلاطر كأين بطيء الفهم حني يفيد  
يع الشأن ، مل يرد مبثله يف تصانيف  األولني كتاب علي القدر، رف:" الكشاف وفضل صاحبه

، وليس عجبا أن حيظى )4(والبن خلدون كالم على الكشاف قريب من هذا املعىن
الكشاف ذه املرتلة ، فهو اسبق مؤلف كشف عن أسرار اإلعجاز البياين يف القران، و 

  .بديعةدقة تراكيبه وحسن صياغته ، كل ذلك يف أسلوب أديب أنيق وحتلة إنشائية 

  ــــــــــــــــــ

  2/279، طبعة احلليب 2السيوطي بغية الوعاة.1

  1/443الذهيب ، التفسري و املفسرون مطبعة وهبة ، القاهرة ،. 2

  3/289ابن املنري، االنتصاف فيما تصمنه الكشاف من االعتزال.3

  1032:ابن خلدون ، طبعة عيسى احلليب ، القاهرة املقدمة.4

-10-  

ويف دراسيت هلذا اجلانب من التأويل اازي يف الكشاف سأمثل بنماذج من خترجياته،      
  .وأسعى إىل حتليلها ذاكرا ردود العلماء يف هذا املسالة

تأسست نظرية التأويل االعتزالية على جمموعة من املرتكزات النظرية و املسلمات        
فأما .ليها آليات التأويل و أنساقه الدالليةالعقائدية تشكل فيما بينها أرضية ترتكز ع

أللمرتكزات النظرية فهي تلك املنعقدة على قوانني املواضعة و األنظمة اللسانية ، وأما 
 املسلمات العقائدية فهي مواقفهم من قضيا العقيدة و الوجود ، ومن مثة صاغوا بنيام 

  :الفكرية على أصول مخسة شهرية

  التوحيد                  - أ
  العدل- ب
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  املرتلة بني املرتلتني- ج
  الوعد والوعيد- د

  )1. (األمر باملعروف والنهي عن املنكر-هـ

  :والتخرجيات اازية كثرية يف الكشاف وقد  انتخبنا منها مناذج      

خرج الزخمشري  )7(/احتةالف  غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّني﴾﴿: يف قوله تعاىل-*
ما معىن غصب اهللا؟قلت هو إرادة  االنتقام من العصاة، :اآلية على ااز العقلي ، قال 

فهو ).2(والرتال العقوبة م،وان يفعل م ما يفعله امللك إذا غضب على من حتت يده
صرف معىن غصب اهللا إىل معىن جمازي هو إرادة ا النتقام مثلما فعل يف صرف معىن 

، وجتنب ذا وصف اهللا تعاىل حبقيقة )3(الظاهر لكلمة الرمحة إىل معىن جمازي هو اإلنعام
  الرمحة لتضمنه 

  ــــــــــــــــــــــ

، 1995الشهرستاين ، ،امللل و النحل ، حتقيق ، أمري علي ، دار املعرفة ، بريوت -31 .1
1/550  

  1/18الكشاف-32 .2
  146-145:ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن، -33 .3

 -11 -  

، وهي من )1(امليل النفساين أي الشفقة، فاالسترحام االستعطاف وترامحوا تعاطفوا      
الكيفيات التابعة للمزاج ترته اهللا عنها ، وهكذا جاء تأويله منجذبا إىل تعزيز القاعدة 

أخر و يدرج تأويله للغضب بإرادة االنتقام قصدا ، مما يقتضي معىن .االعتزالية املذكورة
  ).2(عند املعتزلة هو أم أوجبوا على اهللا تعاىل معاقبة العصاة 
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أما ابن املنري فيوكل األمر إىل مشيئة اهللا تعاىل ،الفعال ملا يشاء و الذي ليسال          
  ).3(عما يفعل ، وهم يسالون، وهو مذهب االشاعرة 

نه املعتزلة أصال من هذه املسالة تندرج ضمن مبدأ الوعد و الوعيد الذي ضم        
أصوهلم ، فقد حكموا على العصاة باخللود يف النار ، أما االشاعرة فتركوا  االمر 
موكال إىل إرادة اهللا ، وعند أهل السنة ، أن اهللا يغفر الذنوب مجيعا إال كبرية اإلشراك 

نة به، وهو األصل اخلاليف ،فالزخمشري يساوي بني املعاصي ومفترفوها ، بينما أهل الس
  .يعتقدون أن  املغفرة عامة  وشاملة ملن شاء وتاب ، وال توجب على املشرك 

أما وصف اهللا بالغضب على إرادة االنتقام كما قال الزخمشري ووافقه ابن املنري،          
إن إرادة اهللا خمالفة إلرادة عبادته ، فالغضب عند : ففيها رد من مفكري السنة قوهلم

لق بفوران الدم ويج القلب و النفس، هذه الصفة مرته عنها البشر حالة عضوية تتع
تعاىل، ولكن  سائر السلف يثبتون صفة الغضب  هللا تعاىل حقيقية ولكن  بكيفية ال 
يعلمها إال هو ، واألدلة على إثبات هذه الصفة هللا تعاىل كثرية ، وتواردت اآليات يف 

  )4(هذا السياق وميكن الرجوع إليها يف املصحف

  ــــــــــــــــــ

    158/ 1الزخمشري،  الكشاف .1

   253: ،1995،القاهرة ، 2عبد الفتاح املغريب، الفرق الكالمية اإلسالمية، مكتبة وهبة، ط .2

  1/17ابن املنري االنتصاف.3

وذلَّةٌ في الْحياة الدنيا وكَذَلك ﴿إِنَّ الَّذين اتخذُوا الْعجلَ سينالُهم غَضب من ربهِم :منها قوله تعاىل.4
  )152/(نجزِي الْمفْترِين ﴾األعراف

-12-  
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: ، قال)16/البقرة(﴿فَما ربِحت تجارتهم وما كَانواْ مهتدين﴾ : توجيهه لآلية الكرمية -*
هو من اإلسناد : كيف أسند اخلسران إىل التجارة وهو ألصحاا؟ قلت: فإن قلت"

اازي، وهو أن يسند الفعل إىل شيء يتلبس بالذي هو يف احلقيقة له كما تلبست 
هب أن شراء الضاللة باهلدى وقع جمازا يف معىن : فإن قلت.. املشترينالتجارة ب

هذا من : االستبدال، فما معىن ذكر الربح والتجارة كأن مت مبايعة على احلقيقة؟ قلت
الصنعة البديعة اليت تبلغ بااز الذروة العليا، وهو أن تنساق كلمة مساق ااز مث تقفي 

مل تر كالما أحسن منه ديباجة، وأكثر ماًء ورونقا وهو  بأشكال هلا وأخوات إذا تالحقن
فكذلك ملا ذكر سبحانه الشراء ﴿أُولَئك الَّذين اشترواْ الضالَلَةَ بِالْهدى ... ااز املرشح

 ﴾يندتهواْ ما كَانمو مهتارجت تبِحا رأتبعه مبا يشاكله ويواخيه، وما )16/البقرة(فَم ،
  كتمل ويتم بانضمامه إليه، متثيال ي

  )1. (خلسارهم وتصويرا حلقيقته

  :ةـاخلامت-**

بعد تتبع عملنا ملسالة ااز اللغوي  من زاويا مفاهيمية متعددة ، خنلص إىل          
  .رصد جمموعة من النتائج، ندرجها يف هذا الثبت

ااز حلقة الوصل بني الذات املعربة وإراداا املتجددة يف املعاين املستحدثة ، وهذا  -*
. بعينه هو التطور اللغوي يف اللغة الواحدة ذات املناخ العاملي يف السريورة واالنتشار 

  . ومها مسة لغة القرآن 

يد حقيقة كربى ، وقد يقترن االستعمال احلقيقي بالتعبري اازي يف القرآن ، لتأك-*
وتصوير معلم بارز من معامل األحداث املهمة ، يشكل من خالهلما القرآن خصائص 

  أسلوبية مميزة يف العرض واألداء والتعبري
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كة بيانية ونفسية يف آن واحد ، 251يف مناذج ااز القرآين جند داللة ذات أمهية مشتر -*
  . لفكر بالعاطفة ، والعاطفة بالنفس يعرب يف هذه الداللة عن عالقة اللغة بالفكر ، وا

يبدو انتصار الزخمشري ملذهبه االعتزايل جليا، فقد سخر له موهبته اللغوية ، وحبس -*
  مقدرته البيانية على الترويج له 

  ــــــــــــــ

  1/188الكشاف.1

 -13 -  

  كزا على مقومات اعتمد الزخمشري على سلطان العقل ، وتعضد باليات التأويل يف توجيه ااز مرت -*

  اخلطاب اللساين العريب، مما يظهر مترسه بلغة العرب و متلكه لناصيتها

إن ما قدمه الزخمشري يف باب ااز هو امتداد ملدرسة البيان اليت سلكها سابقوه بدءا من ابن قتيبة و -*
  .اجلرجاين ، وإضافته يف أحنائها بارزة وجلية

  :املــــراجع 

  1998اجلزائر  - ف م-و-على رواية ورش، طبعة مالقرآن الكرمي  -*

  ابن األثري ، املثل السائر حتقيق بدوي طبانة ورفيقه ، دار ضة مصر   -1-

االمدي ، اإلحكام يف أصول األحكام، مراجعة بعض العلماء و الناشر ، دار الكتب  - 2
  هـ1400العلمية ،بريوت

  ،القاهرة1الغة و األدب و التفسري، دار املعرفة طأمني اخلويل ، مناهج جتديد يف النحو و الب-3  

  ابن جين ، اخلصائص حتقيق حممد علي النجار ،   دار الكتاب العريب، بريوت -4  
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  ابن خلدون ، املقدمة ، طبعة عيسى احلليب ، القاهرة -    5

  اخلليل ، العني حتقيق  إبراهيم السامرائي ، مطبعة بغداد  -6  

  و املفسرون مطبعة وهبة ، القاهرة الذهيب ، التفسري -7

ابن رشيق ، العمدة يف حماسن وآدابه ونقده ،حتقيق حمي الدين عبد احلميد ، مطبعة  -8   
  السعادة، القاهرة

  1954الزركلي ،األعالم ، طبعة القاهرة ،-9   

  الزخمشري، أساس البالغة، حتقيق عبد الرحيم حممود ،دار املعرفة بريوت -10   

زخمشري، الكشاف  عن حقائق الترتيل و عيون األقاويل يف وجوه التأويل ، دار الفكر ال -11  
  1988، القاهرة1للطباعة و النشر و التوزيع ط

  .السكاكي، مفتاح العلوم ، طبعة احلليب ، القاهرة -12  

  بريوت   2ابن سال م اجلمحي ، كتاب اإلميان، ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي ط -13

  1998سيبويه ، الكتاب ، حتقيق  عبد السالم هارون ، دار الكتب العلمية  -14

  السيو طي، بغية الوعاة ، طبعة احلليب، القاهرة  -15

السيوطي املزهر يف علوم اللغة العربية ، حتيق إبراهيم أبو الفضل، وأصحابه، طبعة عيسى  -16 
  احلليب، القاهرة

  1995الشهرستاين ، ،امللل و النحل ، حتقيق ، أمري علي ، دار املعرفة ، بريوت  —17
  1965، القاهرة6تطور وتاريخ،دار املعارف، ط: شوقي ضيف، البالغة-18

 ، القاهرة  2هـ، دار املعارفط4حممد زغلول سالم اثر القرآن يف النقد األديب إىل  القرن -19

  1993دار صادر  ابن منظور ، لسان العرب،  --20
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ابن املنري، االنتصاف فيما تصمنه الكشاف من االعتزال ،دار الفكر للطباعة و النشر و  —21
  1988، القاهرة1التوزيع ط

  1995،القاهرة ، 2عبد الفتاح املغريب، الفرق الكالمية اإلسالمية، مكتبة وهبة، ط  -   22

  1985بريوت 1، دار التراث طابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن، حتقيق امحد صقر  -23

ابن قيم اجلوزية، خمتصر الصواعق املرسلة، اختصره حممد، ابن املوصلي ، طبعة اإلمام ، -24
  القاهرة

  .نصر حامد أبو زيد ، إشكاليات القراءة واليات التأويل ، املركز الثقايف العريب ، بريوت  -25
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  )شعر ابن محديس أمنوذجا(الشعرية االختيارات اللسانية يف الصورة 

--- -----  

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - الدكتورة مليكة بوراوي 

  اجلزائر –جامعة عنابة 

----- ----  

  :امللخص

الصورة الشعرية تعرف مجايل يف مستواها األول ونتاج ملعطى كوين تشكله املخيلة  والعقل 
إا حصيلة خربة مجالية تتضمنها اختيارات واعية .ضمن حشد هائل من الوسائل التعبريية 

ولقد ظلت الداللة هـي  .ملكونات إبقاعية وتركيبية وداللية تسم مبدعها بالتميزوالتفرد 
األساس لدراسة الصورة الشعرية يف كثريمن األحباث الغربية والعربيـة إىل غايـة    املدخل

اللسانيات وبالذات من علـم   منمن الدراسات اليت تدعو إىل االستفادة   ظهور جمموعة
هل التركيب :فالسؤال املطروح )  .االستعارة(التراكيب يف دراسةالصورة الشعرية وخباصة 

 وحده كاف كاختيار من املبدع لتشكيل الصورة الشعرية؟  

  Résumé  

 L’image poétique est, en premier plan, une reconnaissance   

esthétique et en second plan le produit d’une donnée universelle 
composée par l’imaginaire et l’esprit, dont le créateur choisi l’outil 
expressif qui la met en valeur parmi une multitude de moyens expressifs. 

 Elle est le résultat d’une expérience esthétique contenue dans des 
choix conscients de composants rythmiques, grammaticaux et 
sémantiques qui caractérisent leur créateur, et fassent qu’il soit unique. 
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L’approche sémantique a été, pendant longtemps, privilégiée dans l’étude 
de l’image poétique en occident comme en orient, jusqu’à l’apparition 
d’études qui prônent le recours à la linguistique - à la grammaire plus 
précisément - dans l’étude de l’image poétique, et surtout la métaphore. 

 Mais la question qui reste posée est : est que la grammaire suffit-
elle, à elle seule, en tant que choix conscient du créateur à la formulation 
de l’image poétique ?  

  :املقدمة

استعارة وتشبيها وكناية : إذا كان الدرس التقليدي قد صنف أشكاال للصورة الشعرية     
ــرتع إىل جعــل مصــطلح اســتعارة   وجمــازا  فــإنّ الــدرس احلــديث يكــاد ي

"Métaphore"    ّمصطلحا عاما داال على كل أنواع التصوير، وقـد نعتـها الّلسـاين
 ميشال لوغرين"الفرنسي ""Michel Le guern" 252(بأمرية الصور ("La reine 

des figures"  اة ،ألنّ امقصيالتشبيه يف معناه املختزل "لتشبيه من دائرة الصورة الشعري
ارن من ناحية الكمية إال بني وقـائع  ليس صورةألنه يبقى ضمن جتانس السياق ، وال تق

     253.متشاة

الشعرية القائمة على املنافرة الداللية  جتذبه الصورة" لوغرين"والظاهر أن اللساينّ  
أما التشببيه فيعزل عن دائرة الصـورة ألنّ كـل   ". االستعارة"بني طرفيها، ويف مقدمتها 

" هنري ميشـونيك "ويرى الباحث . يهية طرف حيتفظ بداللته املعجمية يف العملية التشب
Henri Meschonnic  ليس هو األكثـر إثـارة   " صورة"بأن سوء استخدام كلمة

إن هذا املصطلح يسـتخدم  : " لالنزعاج ، وإنما اإلام والغموض مها األكثر بعثا للقلق 

                                                        
Sémantique de la métaphore et de la métonymie, librairie Larousse, -1 

Paris 1973, p7 .  
 53املرجع نفسه  ص - 253
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ة تارة كاسم جنس للداللة على كل عالقة مشاة ويستخدم طورا آخر مرادفا لالسـتعار 
 254"…وحسب دون التشبيه ، وهو ذا يكثف عجز األسلوبية، أو النقد ، لبناء علميتها 

ونظرا إىل أن كثريا من الدراسات احلديثة يركز يف دراسة الصـورة الشـعرية علـى    . 
االستعارة ، فإننا آثرنا أن ندرج النظرية التركيبية ومفهومها للصورة االستعارية يف البحث 

  .اللساين احلديث

  :النظرية التركيبية 

ظلت الداللة هي املدخل األساس لدراسة الصورة الشعرية يف كثري من األحباث   
الغربية والعربية إىل غاية العقد السادس من القرن العشرين ، حني ظهرت جمموعـة مـن   

ة من هذا الباحثني الغربيني تنتمي إىل العلوم اإلنسانية ، ومنها اللسانيات تدعو إىل االستفاد
" . االسـتعارة "العلم ، وبالذات من علم التراكيب يف دراسة الصورة الشعرية ، وخباصة 

 Rose "ونذكر من بني هذه اموعـة الباحثـة اإلجنليزيـة كريسـتني بـروك روس     
"Christine Brooke   ـا   1958، اليت أصدرت عامحنـو االسـتعارة   " كتا  "

metaphor)    (Grammar of    255   وهو عبارة عن دراسة يف أعمـال اثـين ،

                                                        
 
  
  
  
  
  

ترمجة حممد الويل ، وعائشة جرير  افريقيا ، املدخل لدراسة الصور البيانية : فرانسوا مورو ، البالغة - 254
  .17، ص  2003الشرق ، املغرب ، 

  
 : اطلعنا على عمل الباحثة من خالل دراسة للباحثني  - 255
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حبسب انتماء االستعارة إىل أجزاء اخلطاب  -أي هذه الدراسة  -عشر شاعرا منظمة إياها 
وميكن تلخـيص تصـور   256…(الفعل واالسم والوصف والنداء واإلضافة إخل: املختلفة 

  257الباحثة للصورة االستعارية يف املخطط اآليت 

(métaphore) (االستعارة  

  

  االستعارات البسيطة       االستعارات املرشحة    

        (filées)             (simples)  

  

 فعلية          امسية         وصفية              حالية                                

  

  باالستبدال            عرب وسائط سياقية  

         

  التحويل       الربط          صيغ اإلشارة     اإلضافة 

وبعيدا عن األمثلة اإلجنليزية ، نورد أمثلة باللغة العربية ال ختتلف عما استشهدت   
، " االستبدال أو التعـويض "ذكرت من أنواع استعارة األمساء " . بروك روس"به الباحثة 

                                                                                                                                     
J/Molino, F. Soublin, et J/Garde, TAMINE "La métaphore" in langage, 
juin, 1979,  n° 54. 

 26املرجع نفسه ص  - 256
 27نفسه  ص  - 257
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احلقيقي ، ويظهر املعىن االستعاري من  وتعين به تلك االستعارة اليت تستبدل بالتعبري احلريفّ
وأنـت  " عـيين "خالل قدرة املتلقي على فك الرموز ، وقراءة ما وراء السطور كقولك 

لالستبدال يف االستعارة مبعاجلة " بروك روس"، وميكن تشبيه معاجلة " ابنتك"تتحدث عن 
ة املستعارة ال ختلو من واعلم أن اللفظ: " ألنواع االستعارة يقول : عبد القاهر اجلرجاين 

أن تكون امسا أو فعال ، فإذا كانت امسا كان اسم جنس أو صفة ، فإذا كان اسم جنس 
فإنك تراه يف أكثر األحوال اليت تنقل فيها حمتمال متكافئا بني أن يكون لألصل وبـني أن  

ن صلح هذا الكـالم أل " رأيت أسدا"يكون للفرع الذي من شأنه أن ينقل إليه فإذا قلت 
تريد به أنك رأيت واحدا من جنس السبع املعلوم ، وجاز أن تريد أنك رأيت شـجاعا  
باسال شديد اجلرأة ، وإنما يفصل لك أحد الغرضني من اآلخر شاهد احلال وما يتصل به 

   )258"(…من الكالم من قبل ومن بعد 

حني يرتبط بلفظة مبهمة كــ  ) كلفظة أسد(أنّ اسم اجلنس " اجلرجاين"يرى   
فاألسد الفعلي . األسد الفعلي ، والرجل الشجاع : ، فإن اللفظة حتتمل املعنيني " أيتر"

 ، ازيفيعين به الرجل احملارب ، أي املعىن ا هو املعىن األصلي عند اجلرجاين ، أما الفرعي
والذي حيسم معناه يف النهاية هو املقام أو احلال ، وهو ما كانت تشدد عليـه الباحثـة   

  .ليزية االجن

يف االستعارة " "le lien génitifوحتدثت الباحثة كذلك عن الرابط باإلضافة   
) املضـاف (االمسية ، وذلك من خالل إسناد معىن إىل معىن آخر ، حبيث أن اللفظ األول 

املضـاف  : ، فتحدث الالمالءمة بني الطـرفني  ) املضاف إليه(يصبح معرفة باللفظ الثاين 
" أظفـار "، فال توجد عالقة منطقية بني املضاف " أظفار املنية: "واملضاف إليه كقولك 

لقد أدت عالقة االحنراف بني طرفني ينتميان إىل قطبني خمتلفني إىل " . املنية"واملضاف إليه 

                                                        
 222ص .       1983، 3ريتر ،دار املسرية بريوت ،ط. عبد القاهر اجلرجاين ،أسرار البالغة ، حتقيق ه - 258

. 
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جلني املاء ، وذهب األصيل، : ، مثلما تدرك مركبات )259بروز قطب جديد يدرك باحلدس
  ..وأوزار الشر ، إخل 

) (l'adjectifيف االستعارة االمسية عن االستعارة بالصفة " بروك روس"وحتدثت   
طبيعة العالقـة  "اليت تعد رابطا مساعدا إضافيا يف إدراك املفهوم الذي يعنيه املتكلم ، وإنّ 

 )260("اليت تربط الصفة باالسم املوصوف هي اليت تعطي التعبري أو التعطيه زمخه االستعاري
الليـل  "، و"النار احلسودة"، " القصائد املتوحشة: "االستعارة بالصفة قولك ، ومن أمثلة 

إن العالقة بني االستعارة واالسم غري املذكور الذي تشتق منه الصفة هي عالقة " "األبدي
ليل "أي احلسد نفسه و" نار احلسد"تطابق ومتاثل وتفسر عادة باإلضافة كما هو احلال يف 

  . )261(ها أي األبدية نفس" األبدية

أما العالقة اليت تربط الصفة باملوصوف ، فهي عالقة احنرافية أو ال مالءمة ، وهي   
  .جتعل الصورة أكثر تأثريا وتشويقا يف نفس املتلقي  -أي االحنرافية  -اليت 

هام إال أنّ " كريستني بروك روس"الذي عاجلته " حنو االستعارة"إنّ موضوع   
لباحثة ظلت حبيسة اجلانب الداليلّ لكل التشكالت االستعارية، التفسريات اليت جاءت ا ا

ومل تتطرق مطلقا للميكانزمات اللسانية اليت تضم الصورة، كما أن النتائج املتوصل إليها 
، وليست خاصة بالضرورة باالستعارات فما الذي يفرق بني خصوصية ) 262(جد عامة 

واالستعماالت احلقيقي وقد . ة؟وهذا ما مل تستطع الباحثة اإلجابة عنه التركيب االستعاري

                                                        
،  1986،دار الفكر اللبناين ، ) األصول والفروع(صبيحي البستاين، الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية  - 259
 .87ص 
 88املرجع نفسه ص  - 260
، منشورات األهلية ) األبعاد املعرفية واجلمالية(يف النقد األديب احلديثة يوسف أبو العدوس ، االستعارة  - 261
 .177،ص 1،ط

262  - -J,Molino ;F/Soublin ;et J.G ;tamine ; la metaphore ;in langage n54 , 
p25 
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" إيرين طامبا متز"كانت دراستها منطلقا لدراسات أخرى مثل دراسة الباحثة الفرنسية 
"Irene-Tamba Mecz"  املعنونة بـ"ازياملعىن ا""le sens figuré" 

)1981                                                     (  

-Joelle Gardesجويل قارد تامني "للباحثة اللسانية الفرنسية  ومنطلقا
Tamine"  ا املشترك معجون مولينو"، اليت تناولت يف كتا ""Jean Molino" 

، اجلانب " "Introduction à l'analyse de la poésieمدخل إىل حتليل الشعر 
االستعارة "عليها اسم التركييب يف االستعارة ، وحتدثت عن استعارة الفعل وأطلقت 

 Demain ne"" غدا ال ينضج : "، كقول هيجو )263) ( (in absentia) "بالغياب
murit pas"  . تقترب إحيائيا من لفظة حمذوفة من السياق  -يف رأيها  -فلفظة غدا

وهذا التقارب يستنتجه القارئ دون أن ) فاكهة(وهي لفظة ) ينضج(وتتناسب مع الفعل 
  ).264(ا التقاربتقدم له أسباب هذ

يف دراسـة االسـتعارة   " تامني " ولعل من بني األسباب اليت أدت إىل إخفاق   
تركيبيا هو اعتمادها على مدونة مشتتة ، عشوائية ، وغري دقيقة ، ورغم إقرارها بالفشل 
إال أنها أشارت إىل جوانب هامة يف دراسة الصورة االستعارية منها إحلاحها على تضافر 

  265.(  ت اللغوية من تركيب ومعجم وداللة يف فهم االستعارةاملستويا

    )ابن محديس أمنوذجا:(االختيارات التركيبية يف الصورة الشعرية

                                                        
263 - Introduction à l'analyse de la poésie (vers et figures), PUF, Paris, 

1982, p 165 
 . 166نفسه ص  املرجع - 264

- J .G.Tamine . Description syntaxique du sens figure .la metaphore , 
these d etat  non publiee Paris.3 

Vll .1978.p143. 
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الناس أمراء كالم يصـرفونه أنـى    جاء على لسان اخلليل بن أمحد الفراهيدي
الشعر مقولة أوردها حازم القرطاجني ليدلل اعلى أنّ الشعر اكتسب صفة )266(شاؤوا

من خالل متيزه مبجموعة من االختيارات اللغوية اليت يلجأ إليها الشاعر ليعرب ا عـن  
فهـو  )267(كما أنّ الصورة الشعرية من أوسع أبواب االختيار  أمام الشاعر ,مقصوده

اليرضى مبا تتيحه اللغة من معهود االستعمال يف التعبري فيلجأ إىل الصورة منتقيا هلا األداة 
ومادام الشعراء ,ة اليت تشخصها من ضمن حشد كبري من الوسائل التعبريية املمكنةالتعبريي

والذي قوى مـن  ,فإنّ االختيار هو الذي مييز بعضهم عن بعض ,يرددون كالما متداوال
هذا االعتقاد أن القدماء كانوا يف االس اليت يعقدوا للمفاضلة بني الشعراء يقيسـون  

حتى يتبين هلم الفاضل من ,بلون اللفظة باللفظة يف املعىن الواحدالتركيب بالتركيب ويقا 
ويكون ذلك راجعا يف الغالب إىل اختيارالصيغة األليـق بـالغرض واألعلـق     ,املفضول
  )268.(بالضمري

ويتمثل االختيار يف الصورة الشعرية يف انتقاء الشاعر األلفاظ املفردة والصيغ والتراكيب 
ن التخييل جيرب املبدع على تبديل السنن اللغوية وحتويل طرائق ذالك أ,اليت تؤلف بينها 

    .النظم وفقا لتصوراته وصوره

هناك تركيب قائم على عالقة :إن اللغة البشرية تتميز خباصيتني اثنتني من ناحية التركيب  
ادراكية منطقية وآخر قائم على تصورات ختيلية ،والشاعر يبين تصوراته التخيلية بناء على 

                                                        
حازم القرطاجين منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تقدمي وحيقيق حممد احلبيب بن   خوجة ،دار الغرب  - 266

 143،ص2اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط
 .63،ص1988، 1شكري حممد عياد ،اللغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب العريب،ط - 267

 
 .186ص2004، 2حسني الواد،املتنيب والتجربة اجلمالية ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،ط - 268
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فيالئم بني جماله التصوري وإمكانات النظام الذي يعمد  ا تعرضه اللغة من إمكانات لغويةم
  )269.(إليه وكل ذلك دف إقامة تفاعل ختيلي وإبداعي بينه وبني املقصد أو املتلقي 

نكشف من ) 270)(هـ527ت(وفيما يلي أمنوذج تطبيقي للشاعر ابن محديس الصقلي 
خالله االختيارات التركيبية اليت جلأ إليها هذا الشاعر يف التصوير وكيفية إنتاج املعىن من 

 . خالل توظيفه املركب اإلضايف 

يف شعر ابن محديس يتكئ عليه يف التصوير  272نصيب وافر(271للمركب اإلضايفّ          
صور خمتلفة أمهّهـا تلـك   املضاف واملضاف إليه من خالل : ، وفيه يؤلّف بني عنصري 

إنّ املركـب  "االختيارات اليت تعتمد على إضافة االسم إىل االسم إضافة غري الزمـة ؛  
                                                        

  1ادريس بلمليح،القراءة التفاعلية ،دراسة لنصوص شعرية حديثة،دارتوبقال للنشر،املغرب ،ط  - 269
 .97ص2000،

خلف ديوانا ) ه527ت(هو عبد اجلبار أبو حممد بن أيب بكر األزدي شاعرعريب من صقلية املسلمة       - 270
،مث حققه مرة ثانية  1897وما سنة بر Schiaparelliضخما حققه أول مرة املستشرق اإليطايل سكياباريللي 

 .  1960الدكتور إحسان عباس سنة 
تنوعت مواضيع شعره بني املدح والفخر الذايت والغربة واحلنني إىل الوطن صقلية وبكاء الشباب والزهد واحلكمة 

  .والرثاء والوصف ،وال جند يف ديوانه اهلجاء وقد أعلن صراحة عن رفضه هلذا اجلنس
  أنظر.يث املعجم والتركيب ،وتظهر عبقريته أكثر يف الوصف تأثرا بالوسط الشعري األندلسيأسلوبه سهل من ح

Ibn Hamdis.Encyclopedie de l islam E.I(2) ;Tome III pp806-
708 ;(U.Rizzitano).  

 
فإنه  معنوية أو حقيقية ، وفيها إذا أضيف املضاف النكرة إىل معرفة ،: قسم النحاة اإلضافة إىل قسمني  - 271

يكتسب منها التعريف ويزيل عنها اإلام ، أما إذا أضيف املضاف النكرة إىل نكرة فإنه يكتسب منها التخصيص 
مما جيعله يرقى يف تعيني مدلوله إىل درجة املعرفة اخلالية من اإلام ، أما القسم الثاين فهو اإلضافة اللفظية وفيها 

ابن هشام األنصاري ، شرح قطر الندى وبل : د من االطّالع انظر للمزي.يكون املضاف إليه معموال للصفة 
وعباس حسن ،النحو الوايف .254-253، ص  1963،  11الصدى ، املكتبة التجارية الكربى ، مصر ، ط

 24و23ص3،ج1966،دار املعرفة ،مصر ،
 .   أحصينا أكثر من مائيت صورة للتركيب اإلضايفّ  - 272
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اإلضايفّ إجراء تأليفي يف الكالم ، وظيفته البيان على اختالف أوجهه يؤلّف بني املختلفني 
ـ   راء قابـل  تأليف االلتحام والتكامل ملا بني األول والثاين من مالبسة ، وهو لـذلك إج

لالنتشار فيما ينشئ الشعراء من كالم خيربون به عن جتربة ويتوسلون فيه فيما حيقق هلم من 
  ).273.."(البيان والوضوح

  :جاءت أغلب املركبات اإلضافية يف الديوان على شكل إضافة حمضة أفادت   

  : )274() الكامل(يقول ابن محديس : التعريف  -أ 

  فَرشت لزائرِ حلْظه     ورد اخلُدود حمبّةً ووِداداولَربّما                 

  )اخلدود(بإضافته إىل معرفة " ورد"فقد تعرف 

  

  ):275) (املتقارب(وقوله 

  وكَيف أُرجي وفَاَء اخلضابِ    إذا لَم أَجِد لشبابِي وفَاَء           

  " اخلضاب"بإضافتها إىل معرفة " وفاء"تعرف 

  :التخصيص  -ب 

  ) :276) (البسيط (قال ابن محديس 

                                                        
ورهانات اللغة ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سوسة ودار حممد علي احلامي أمحد حيزم ، فن الشعر  - 273

 .291ص 2001، 1ط)تونس(،صفاقس 
 .143ص ) ت.د(ديوان ابن محديس،قدم له وصححه إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ، - 274
 3املصدر  نفسه ص - 275
 .2نفسه ص - 276
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  إِني لَجمر وفَاٍء يستضاُء به    وأَنت بالغدر ختْتارِين إطْفَائي             

  " وفاء"ختصيصا بإضافتها إىل " مجر"اكتسبت لفظة 

  ):277)  (البسيط (وقوله أيضا 

               ا منفْرص بِت لَةفَارٍكمْ ليإِس حٍ ذَاتبص يلَةخم نا   وم ايكَر  

  "صبح"ختصيصا بإضافتها إىل نكرة " خميلة"اكتسبت لفظة 

  ):278) (الرمل(أما اإلضافة اللفظية فقليلة جدا منثّل هلا بقول الشاعر 

  ولُ احلَسبطَاهر اَألخلَاقِ مأْلُوف العلَى     طَيب اَألعراقِ مصقُ              

" العلـى "و" األخـالق "تعددت املركبات اإلضافية وفيها أضيفت الصفة املشـبهة إىل  
  " .احلسب"و" األعراق"و

وفيما يلي أمثلة ملركبات إضافية تنهض بفعل التصوير ، تبدو فيها العالقة بـني    
  .املضاف واملضاف إليه عالقة غريية 

  : )279() اخلفيف(يقول 

             تيِ ذُكُوروبِ وها    بِنِكَاحِ احلُراياملَن ودس همن البِيض عض  

مجع الشاعر بني عناصر غري منسجمة وغري متآلفة من أجل بناء صرح شـعري    
" نكاح احلـروب " "سود املنايا" "تضع السيوف: "قاعدته الصورة الشعرية أو االستعارة 

تدرك نظاما غري معهود ، وال يكمن هذا النظام يف سرد ،وبالنظر إىل هذه الصور الشعرية 
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جمموعة من الكلمات وإنما يف اكتشاف عالقات جديدة بينها ، فبدا البيت الشعري أكثر 
نضارة وإدهاشا فكيف يبدو التآلف من غري املؤتلف ؟ ميكن اكتشافه من خالل السمات 

  :البيت  الداللية موعة من الكلمات وظّفها الشاعر يف هذا

  )دم) (+قطع) (+حاد)(+قاتل(+السيف أو األبيض     

  )دم) (+دمار) (+وحشة) (+موت: (+احلرب     

يعد السيف القرين الكفء للحرب ، ألنّ هلما الصفات نفسها ، وقد جسد هذا   
، أما نتيجة هذا االقتران فهو املركّب اإلضايفّ " نكاح احلروب"االقتران املركّب اإلضايفّ 

  .الذي يشري إىل قطع اهلامات " د املناياسو"

تضـع  "ويبدو التآلف جليا على مستوى البنية التخييلية يف االستعارة الفعليـة    
رغم اختالفهما ألنّ الوضع مـن  " الدم"بني املسند واملسند إليه يف اشتراكهما يف " البيض

وهـي  (بقولـه   وقد أشار إىل ذلك الشـاعر ) البيض(خصائص األنثى ، والفاعل مذكر 
نكـاح  "و" املنايـا /وقد تعددت املقوالت املتنافرة يف املركبني اإلضافيني سـود "،)ذكور

) بفـتح السـني  (واملؤسـس  ) بكسر السني(دور املؤسس "، فكان لالستعارة "احلروب/
؛فالدور املؤسس يكمن يف كوا جزءا من التنافر الداليلّ الذي يشتغل عليـه اخلطـاب   

يكمن يف قدرا على مد اجلسور بني عوامل كالمية وإحالية تبدو غري قابلة والدور املؤسس 
للتعالق ألول وهلة ، وهذا يعين أنّ الشاعر يقوم بعمل مزدوج فهو ميـارس متخيلـه يف   
وصف تعبري مبتكر ويشغل موسوعته يف الكشف عن بنيات ترادفية موجودة يف أصل اللغة 

ء الزمن من جهة وإبداع استعارات ومتشاات من جهات ، ويقوم خطابه على إزالة غطا
  . )280(" …أخرى 
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نكاح (وبني ) سود ومنايا(بني  -على املستوى اإلدراكي-تبدو العالقة التنافرية   
، أما على املستوى التصوري فتبدو العالقة ائتالفية بالنظر إىل مقومات املركبني )وحروب

  :اإلضافيني 

  )أمل) (+حزن) (+ةظلم: (+سود          

  )وحشة) (+ظلمة) (+أمل) (+حزن: (+املنايا        

  )لذة) (+اقتران: (+نكاح      

  ) لذة انتصار الغالب) (+أمل) (+دم) (+موت) (+دمار: (+احلروب      

ولد التوافق من التنافر على املستوى التخيلي وتأسس البيـت الشـعري علـى      
الالتوافق من خالل الربط والتشخيص الداليلّ واملرجعـي ،  استعارات ولدت التوافق من 

ومن خالل اكتساب الوحدات املعجمية عن طريق التركيب اإلضايفّ الذي ختضع لـه يف  
  .مستوى التصور مقومات جديدة انتفت على املستوى اإلدراكي أو الطبيعي للغة 

  ):281)   (املتقارب(ويقول متحسرا على ضياع الشباب   

  وكَيف أُرجي وفَاَء اخلضابِ      إِذَا لَم أَجِد لشبابِي وفاََء                

تركيب يستند إىل اإلضافة ، وإنّ مقومات عناصره ال ميكن أن حتلّل إال " وفاء اخلضاب"
بناء على العالقة اليت جتمع املضاف باملضاف إليه، وبناء على السمات الداللية لكلميت 

حناول عرب عالقة ختيلية أن نكتشف تقاربا بني املضاف واملضاف إليه " خضاب"و" فاءو"
تضطرب العالقة املعنوية بني املضاف واملضاف إليه يف   .على مستوى التصور

وتربز بشكل واضح عملية رفض النظام العقلي املنتظم ليحلّ حملّه نظام جديد " االستعارة 
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النظام القائم على احلدس نصل إليه من خالل االستفهام هذا )282(" قائم على احلدس
ومعناه أن ال وفاء "وكيف أرجي وفاء اخلضاب؟"االستنكاري الذي وظّفه الشاعر 

مثلما ال يوجد وفاء للشباب ، فالشباب واخلضاب يلتقيان عند نقطة ) التلوين(للخضاب
  :)283)  (الرمل(يقول فيه      كالمها خيدع صاحبه ويؤكّد ذلك يف بيت آخر  " الالوفاء"

             ورز داهرِي شعي شف هإِن   لُهبِ ال أَقْبيالش ابضخو  

يعادل صقلية الوطن السليب املاضـي   -على املستوى التصوري -إنّ الشباب   
سرعان اجلميل ، بينما يعادل اخلضاب األحالم والذكريات اليت يواسي ا نفسه ، ولكنها 

ما تتبخر مثلما يتالشى اخلضاب ، فيتم  نفسيا وتزداد لوعة الشوق إىل الوطن،هذا القحط 
  ):284) (البسيط (النفسي يصوره قوله 

  وكُلُّ جدبٍ لَه اَألنواُء ماحيّةٌ    وجدب جِسمي لَا تمحوه أَنوائي           

  :)285() الطويل(وقوله 

  أَرضي الَّتي في ترابِها     مفَاصلُ من أَهلي بليِن وأَعظُمأَحن إِلَى 

  )288(من الشوق يرزم) 287(إىل وطن عود)   286(كما حن يف قيد الدجى مبضلّة
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ميثل الشاعر نفسه بناقة مسنة حتن إىل أهلها ووطنها تائهة وسط ظلمة حالكة ،   
: جاء يف لسان العرب : للتعبري عن مقصده بدقة " قيد الدجى"واستخدم التركيب اإلضايفّ 

؛فالقيد هو الرباط أو الغيم الذي " سواد اللّيل مع غيم وأن ال ترى جنما وال قمرا: الدجى "
لقد . مبعىن من غري هدي " مبضلّة"يكبل الدجى حىت ال يرى القمر ، وأكّد هذا املعىن قوله 

أو " ليل أدهـم "جمي للتعبري عن مقصوده فلم يقل أحسن الشاعر االختيار التركييب واملع
لئال يتوهم املتلقّي ظهور القمر ، وإنما قطع كلّ تأويل ملّا ذكر " سدفة الليل"أو " الظلماء"
) 289" (إمنّا يعرفه ما يضاف إليه: "واملضاف على حد تعبري املربد " مبضلّة"و" قيد الدجى"

  .الوطن السليب " عا حبب صقليةوما هذا العود إال الشاعر نفسه ملتا

ومن أمثلة املركبات اإلضافية التصويرية اليت بدت فيها العالقة بـني املضـاف     
  ):290) (السريع(واملضاف إليه غريية نذكر أيضا قوله 

  امللَاح خمر الْعيونمن شاَء أَنْ تسكُر راح بِراحٍ      فَلْيسقهِا            

  )مخر(مخر العيون                 املضاف : املركب اإلضايف 

                                                                             
  السحر

  )  العيون(املضاف إليه                  

  ): 291)  (الطويل(وقوله 

          رذَاك ا زِلْتمى ، وسنِي أَنبسحرِيا     أَتهةَ دانيبِي خاحةَ صانيخ أَو  
                                                        

 .175، ص  2،ج) دت(املقتضب، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب ، بريوت ، - 289
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  )خيانة(خيانة دهري              املضاف : املركب اإلضايف 

                                                                  
  التقلّب

  )  دهري(املضاف إليه          

  :)292) (البسيط(وقوله 

  يستضاُء بِه     وأَنت بالغدرِ ختْتارِين إِطْفَائي لَجمر وفَاٍءإِني           

  

  )مجر(املركب اإلضايفّ مجر وفاء                  املضاف 

                                                   
  التوقّد

  )وفاء(املضاف إليه  

  

  ):293( )الكامل(وقوله 

  بالتقْطيبِ ابتسام الشيبِكَيف السبِيلُ إِلَى لقَاِء غَرِيرة    تلْقَى           

  )ابتسام(ابتسام الشيب             املضاف : املركب اإلضايفّ 
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  البياض         

  )   الشيب(املضاف إليه                                                  

  ):294)(الرمل(ه أيضا وقول

  بِكَافُورِ الصباحِفي مفْرِقه       فَاجنَلَى عنه  مسك اللَّيلِكَأَنَّ            

  

 )مسك(املضاف            مسك الليل    : املركب اإلضايفّ 

                                  
  السواد

  )الليل(املضاف إليه   

 

  )كافور(كافور الصباح                      املضاف      :اإلضايفّاملركب 

                            
  البياض                  

  )الصباح(املضاف إليه 
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والبن محديس يف شعره مركبات إضافية تنتفي فيها الغريية بني املضاف واملضاف إليـه؛  
م يف اللفظ واملعىن ومنثّل ملا نذهب إليه فيضيف الشيء إىل نفسه سواء أكان ذلك يف املعىن أ

  ): 295) (البسيط(بقوله 

          تسى غَمجا يف الداهنس يرسِإِذَا أُداداحلَن مهجِيلِ  دحرِ)296(يف التروالغ  

وهو من إضافة الشيء إىل نفسه ، وهـو هـو يف     " إىل احلنادس" الدهم"أضاف    
  . الليلة شديدة الظلمة : الظلمة واحلندس : ه املعىن ، ألنّ الدهم معنا

  :ويف ديوانه أمثلة عديدة هلذا النوع من املركب اإلضايفّ نذكر بعضها     

  )297()الرمل(يقول 

  ثَقَب   أَم سراج ناره ماُء العنب دجى اللَّيلِأَشهاب في            

  ):298)  (البسيط(وقوله 

  ألْفَى نعلَ حافرِه أَشهبِ الصبحِحني نجا     من  أَدهم الظَّلْماِءكَأَنّما            

  ): 299) (الطويل(وقوله من 

  لَه وثْبةٌ يف الشرقِ يأْتي بِه الغربا)    300(كأَبلَقٍ دهم الدياجِيسرى رامحا       

  ):301)  (السريع(وقوله 
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  فَوقَنا محلِّق       يقْبِض عنا ظلَّه إِذَا جنح يلٍغُراب لَ    

  ) :302( ) الطويل(وقوله 

  كَأَنه      سنا قَبسٍ في فَحمة اللَّيلِ قَد شبا إِمياضِ برقٍشرِبنا علَى             

  :) 303) (الطويل(وقوله 

  منك دعوةٌ     قَطَعت هلَا بِالعزمِ جنْدا وصحصحا بعد النوىأَتتنِي علَى       

  ):304( )الطويل(وقوله 

  يف بروجِ زجاجِ كواكب نارٍوتحسبها تجلُو علَى كُلِّ ناظرٍ              

  )305(  )الطويل(وقوله 

            زا   فَهلْقُهخ ناحلُس بجلَالٍ أَعد وذَاتيهالُ التيتا اخبجا عطَافَهأع  

إنّ هذه املركبات اإلضافية ال تقلّ شأنا عن املركّبات اإلضـافية ذات العالقـة     
جمموعة من األمثلة " ابن األثري"،ويف هذا الشأن ذكر ) بني املضاف واملضاف إليه(الغريية 

األلفاظ "ذلك حسب رأيه يفيكون فيها املعىن مضافا إىل نفسه مع اختالف اللفظ ويكون 
﴿ : املترادفة ، وقد ورد يف القرآن الكرمي ، واستعمل يف فصيح الكالم فمنه قوله تعـاىل  
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والرجـز هـو   )306(والذين سعوا يف آياتنا معجزين أولئك هلم عذاب من رجز أليم ﴾   
  ):الطويل(وقول البحتري … العذاب 

  سلَّمت    بِعينينِ موصولٍ بلَحظهِما السحرويوم تثَنت للْوداعِ و               

           رما الْخهطَافبأع مالَت مِ أووى النى  كَرا الْكَرفَانِهى بِأَجا أَلْوهتمّهوت  

  ) :307( "فإن الكرى هو النوم

وربما أشـكل هـذا   " بقوله" ابن األثري"أما الغرض من هذا النوع من املركّبات فذكره 
املوضع على كثري من متعاطي هذه الصناعة وظنوه مما ال فائدة فيه ، وليس كذلك ، بـل  

  ).308" (الفائدة فيه هي التأكيد للمعىن املقصود واملبالغة فيه 

  :  املفعول املطلق  

  : ينسج ابن محديس عددا من الصور التشبيهية قوامها   

ما يضاف إىل املصدر ، أما األداة التشبيهية فغالبا ) + قمفعول مطل(مصدر + فعل مؤكّد 
  )309(حمذوفة 

                                                        
 .5أ  آية سب - 306
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  مفتحرقيقة ماء احلسن جيري خبدها   كجري الندى يف غض ورد     
  .109الديوان ، ص 

  ) :الطويل(وقوله 
  على اجلسم منها الذوب إن فاض سردها     كفيض أيت واجلمود على الكعب
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  )310()الطويل(ومن مناذج هذا التصوير قوله   

  للصقْرِ)  311(فَيطْرِق إِطْراق الْبغاثَة     بِأَكْبر يستخذي لَه كُلُّ أَكْبرٍ                 

مقام أداة التشبيه ، أما ) إطراق(مقام املشبه ، ويقوم املصدر ) أطرق(يقوم الفعل   
ما يضاف إىل املصدر فيقوم مقام املشبه به وتكمن أمهية هذا النوع من التصوير يف توسيع 

                                                                                                                             معىن الفعل من خالل ما يضاف إىل املصدر ، وإن من أمجل اختياراته املعجمية يف                  
اليت يتجاذا املمدوح وسراة القوم ؛ استفتح ا الكالم " أكرب"هذه الصورة الشعرية كلمة 

 -ابة عن الكسر ، وحني دلّت على سراة القوم ملّا دلّت على املمدوح وجرها بالفتح ني
أوردها باخلفض داللة على انكسارهم أمامه فكأنّ التركيب النحوي  -ورغم أنهم كبار

يعاضد التركيب البالغي أو التخييلي ، وهي الصورة نفسها اليت أوردها يف مدح املعتمد 
  )312() الكامل(بن عباد يقول فيها 

              خرِفَتقَابِ الْكَاسالع نم اثغالْب فخو     كَهفَت ةالْكَرِيه ارأَذْم اف  

  :)313)  (الطويل(ويف احلنني إىل الوطن يقول 

  أَحن حنِني النيِّبِ للموطنِ الَّذي      مغانِي غَوانِيه إلَيه جواذبِي           

حـنني  "و) حـنني  (ه مبا يضاف إىل املصدر وتتكثف داللت" أحن"يتوسع الفعل   
" الـذي "أوحنني النوق يضرب به املثل عند العرب ، وقد زاد االسم املوصول "   النيب

التصوير كثافة من خالل التفريع الذي أحدثه يف الصورة فأسهم التشبيه يف مضاعفة القوى 

                                                                                                                                     
  .34املصدر نفسه، ص 

 .227نفسه ص  - 310
 .ضعاف الطري : البغاث  - 311
 .211الديوان ص  - 312
 .33املصدر نفسه ص  - 313
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تالزمني فقد ولّد إيقاعا أماّورود الفعل واملصدر م) .314" (يف حتريك النفوس إىل املقصود "
) مرتان يف صدر البيـت (متسارعا عن طريق اجلناس االشتقاقي ، وكان للياءات املتكررة 

دور يف تصوير ماتكابده الذات املبدعة من لواعج الشـوق إىل  ) أربع مرات يف عجزه(و
  :)315)  (الطويل(الوطن ومن أمثلة هذا النوع من التصوير قوله   

توونَ موتغَى    ميالو ةموي حف العز  

  إذا مات أهلُ اجلُبنِ بين الكَواعبِ         

  : )316()الطويل(وقوله مادحا أيضا 

  يصولونَ صولَ الذَّائدين عن اهلُدى  

دشالقائدين ذَوِي الر ويعفُون عفْو  

 :)317()الطويل(ويف وصف مشعة 

  ونورية للنارِ فيها ذُؤابةٌ     

  تذُوب ا ذَوب النضارِ املُميعِ

  تنوب مناب الشمسِ بعد غُروبِها   

                                                        
اإليضاح يف علوم البالغة ، شرح وتعليق حممد عبد املنعم خفاجي ، منشورات دار الكتاب : القزويين  - 314

 .329، ص  2، ج 1975،  4اللبناين ، ط
 .32الديوان ص  - 315
 .152املصدر نفسه ص  - 316
 .311املصدر السابق ص - 317
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إذا بزغَت كالشمسِ يف رأْسِ 
  مطْلعِ

  ).318( )الطويل(وقوله متغزال 

  قَاتلهعشيّةَ أَبكي البين من رحمة لَنا    بكَاَء قَتيلِ الشوقِ يف إِثْرِ              

  ) :319( ) الطويل(ويف رثاء ابنته 

  بكَتك قَوافي الشعرِ من غَزرِ أدمعٍ    

بكَاَء احلَمامِ الورقِ في قَضبِ 
  اَألثْلِ

 قلي320( )الطويل(ويف رثاء القائد علي بن أمحد الص: (  

  ينحن مع اَألشجارِ نوحَ محائمٍ  

زا اَألحبِه زها تهانانُ أَغْص
  )321(املُلْدا

  ) :322() الطويل(وقوله يف سحق عقرب 

  فَصب علَيها نعلَه فَتكَسرت   من اليبسِ تكِْسري الزجاجِ جنوبها                

                                                        
 .368نفسه  ص  - 318
 .367نفسه ص  - 319
 .165نفسه ص  - 320
 .غصن أملود وإمليد أي ناعم : امللدا  - 321
 .44الديوان ص  - 322
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  وقد يؤكّد الفعل  مبصدر ليس من اشتقاقه ولكن من معناه ويسمى   

  :)323() لبسيطا(حينئذ نائب مفعول مطلق يقول 

  حىت تمزق ستر اللَّيلِ عن فَلَقٍ   

الطَّامي ) 324(تقَلُّص العرمضِ 
  علَى النهرِ

  .ولكنه يشاكله يف الداللة والوزن

وقد ال يتجاوز تأكيد األفعال فعل التقرير وخباصة ملّا ترد املصادر غري مضـافة كقولـه   
  :)325() البسيط(

  شجرِية ذَهبِية نزعت إِلَى    سحرٍ يؤثِّر في النهى تأْثريا        

وقد يأيت املصدر موصوفا ، فتؤدي الصفة وظيفة االسم املضاف مـن توسـيع     
  :)326)   (الطويل(وتكثيف يف الداللة كقوله مادحا املعتمد بن عباد

  أَدرت رحاها دورةً عربِيةً   تركَت عظَام الرومِ فيها هشائما        

داالّ على اهليئة ال على املرة القترانه بالصفة ) فعلة(على وزن ) دورة(جاء املصدر   
  :)327"  (وليس من املمكن بيان النوع من غري توكيد معىن الفعل"ومؤكّدا للفعل ) عربية(

                                                        
 .206املصدر نفسه ص  - 323
 .العرمض رخو أخضر كالصوف يف املاء املزمن وأظنه نباتا : الطحلب ، قال األزهري : العرمض  - 324
 .547الديوان ص  - 325
 .427املصدرنفسه  ص  - 326
 .197-196، ص  2عباس حسن ، النحو الوايف ، ج - 327
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مفعول ) + ضمري مستتر(فاعل + وقد زادت اجلملة املوصوفة املؤلّفة من فعل        
  .املعىن توسيعا وتكثيفا  2مفعول به + جار وجمرور + مضاف إليه +به

وقد ينتفي اجلمال عن الصورة الشعرية رغم ورود الفعل مؤكّدا للمصدر وحمتويا   
اعر يف وصف ذبابة تاها بإحدى على اإلضافة كقول الشها إيدمها القاين يدا بيد مشب كح

  :)328)  (البسيط(الفتيات وهي ختضب يدها باحلناء  

        دانَ يناٍء ببِحن الظَّرِيف كح   دا بِيدا الْقَانِي يهمد نم كحي  

ديس يف التصوير يعد اختيارا من اختيارات ابن مح" املفعول املطلق"إنّ استخدام   
-اللغوية ، به خيرج املوصوف من حدة الضيق إىل التوسع واإلشعاع من خالل ما يضاف 

طريقة  -أي املفعول املطلق  -إىل املصدر الذي يسم الفعل بدالالت زائدة ، وهو  -غالبا
حركية قوامها , خاصة يف التأكيد ، إضافة إىل أمهيته يف حتريك الصورة يف ذهن املتلقني

يعفون ...) (يصولون صول) (ينحن نواح) (بكتك بكاء) (يطرق إطراقا(تحركة أفعال م
  إخل ،فيزيد يف حيوية الصورة ونشاطها ...) عفو

والتجزيئ  -خاصة-ونعين به الزيادة أو التفريع فيه من خالل الوصف:التوسع يف التركيب
س يف وصف من ديوان ابن محدي 545ص 349فيه،ومنثل هلذه الظاهرة بالقصيدة  رقم 

  )329(قصر املنصور بن علّناس

ينتهج الشاعرطريقة معينة يف بنائه الوصفي نستهلها بالعمليات الوصفية األساسية يف 
  القصيدة

                                                        
 .134ان ص الديو - 328
" بن محاد أمري من أصل صنهاجي ، مولع بالعمران  نشأ يف إمارة أبيه ) أعلى الناس ( املنصور بن علناس - 329

احلبيب : انظر . م ، وتويف بعد حماصرا ببضعة أشهر  1103ه  481ببجلية مث توىل السلطة إثر وفاته " الناصر 
 . 49ص ) خمطوط ( راة العوادي  ، ابن محديس حياته وشعره ، رسالة دكتو
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وهي عملية يتم من خالهلا اإلشارة إىل املوصوف،بتسميته يف ): encrage(  الترسيخ
وقد استهلت )  theme-titre(  بداية املقطع الوصفي أي وضع املوضوع العنوان

  )البسيط(يقول " قصر امللك"القصيدة بذكر املرجع أو تسمية املوضوع

  واعمر بِقَصرِ الْملْك ناديك الَّذي        أَضحى بِمجدك بيته معمورا                   

 بذكره يف بداية القصيدة تصورات القارئ حول) قصر امللك(وقد أثار موضوع الوصف 
بعض صفات املوصوف اليت ميكن أن يالقيها يف سائر املقطع الوصفي،وبالتايل عد الترسيخ 

يف بداية املقطع ) 330(العنوان -درجة من درجات تعريف الوصف،وبروز املوضوع
م آدام      .الوصفي جيعل النص أكثر مقروئية وأسهل للفهم كما يقول ج

J.M.Adam)331(  

(        ول،فيمكن أن نتحدث فيها عن عملية إعادة الصياغة بعد البيت األ 13أما األبيات 
  : القصر من خالل إعادةّ ذكره بلفظه كقوله:العنوان–وفيها يتم التذكري باملوضوع ) 

  قَصر لَو أَنك قَد كَحّلْت بِنورِه         أَعمى لَعاد إِلَى املَقَامِ بصريا

   9. 8. 7. 6. 5. 4. 3:ري الغائب كما يف األبياتومن خالل استخدام الشاعر لضم

عندما ميتد املقطع إىل درجة خيشى معها الواصف -غالبا–إن اللجوء إىل إعادة الصياغة يتم 
وأن هذه العملية قد تستخدم معلنا من معلنات ختم املقطع ,العنوان-أن ينسى  املوضوع

ن الواصف اللغوي وقدرته على قول الوصفي،وأا تتيح جتنب التكرار والوقوف على خمزو
  ) 332(الشيء نفسه يف عبارات خمتلفة

                                                        
 J .m. Adam . ; le texte descriptif .editions nathan .1989. p 114. -1 

 .115املرجع نفسه ص   - 331
، 1حممد جنيب العمامي، يف الوصف بني النظرية والنص السردي ، دار حممد علي للنشر ، تونس ، ط  - 332

 .130، ص  2005
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وهي العملية )  operation d aspectualisation:(  عملية حتديد املظاهر
اجلوهرية يف كلّ الصور وبفضلها يتم إدخال العناصر املختلفة للشيء،وميكن أن نفهم من 

اخلصائص املميزة هلذه األجزاء من جهة ثانية معناها الواسع أا تعين األجزاء من جهة و 
العنوان إىل أجزاء وفروع ميكن بدورها أن تتفرع إىل -،إذ يتفرع املوضوع)333(

موصوفات جديدةأخرى تصبح بدورها موضوعا جديدا للوصف،وهذا ما عبر عنه فليب 
كلّ نظام وصفي هو جمموعة معادالت متراتبة :"بقوله)hamon  Philipe(  هامون

عادلة بني تعيني لفظ   وبني توسع خمزون من األلفاظ املتجاورة يف شكل الئحة أو م:
وميكن إدراك عملية حتديد املظاهر الوصفية يف )334( مترابطة أو ملحقة يف شكل    نص

  :األبيات اآلتية

  وإِذَا الْولَائد فَتّحت أَبوابه       جعلَّت ترحب بالعفَاة صرِيرا

ماغضر هِنلَقَاتلَى حع تّضا  عكِْسريا تهاها أَفْوبِه ترفَغ  

  فَكَأَنها لَبدت لتهصر عندها      من لَم يكُن بِدخوله مأْمورا

واستهلّها ) فروعه(متّ التجزئ يف عرض املظاهرمن خالل تقسيم القصر إىل عناصره 
اليت تفتح على مصراعيها من قبل ) األبواب(مبداخل  القصر -اصرأي هذه العن-الشاعر

الوالئد الستقبال الضيوف،مثّ حتدث عن حلقات األبواب كيف تعض عليها األسود 
  .بأفواهها وهي جالسة كأنها متأهبة الفتراس من مل يؤذن له بدخول القصر

                                                        
 J .m . Adam ; le texte descriptif . p 17.- 1 

، 2003، 1فليب هامون ، يف الوصفي ، ترمجة سعاد التريكي ، بيت احلكمة ، قرطاج ، تونس ، ط  - 334
 .255ص 



 اجلزائر  –  األغواط جامعة  –  حمكمة أكادميية فصلية دولية جملـة:  الباحث

   206 ص /..........خاص باملؤمتر الدويل يف البالغة العربية:  2014أفريل /   15العدد 
 

 سائر امللفوظ القصر مبجرد أن رسخ،أي تشظّى يف:العنوان-لقد اختفى املوضوع
العناصر )  proprietés(الوصفي،ومل يتم التوسع واالمتداد فقط بفضل إبراز خاصيات 

  .يف كلّ مستوى

) 335(ويبدو التشبيه املمتد جبالء من خالل مقاطع وصفية متعددة يف القصيدة السابقة 
صوفات وفيها حتدد املظاهر من خالل ذكر املوصوف وفروعه اليت تتفرع بدورها إىل مو

وميكن تلخيص مجيع املقاطع الوصفية وكيفية ) sous-thematisation(     جديدة 
  .تفرعها يف اخلطاطات اآلتية نطلق عليها شجرة الوصف

  :       كما تنمو املوصوفات وتتناسل من خالل عملية أخرى تدعى

ن وذلك ع  ) La mse en relation(       عملية التعليق أو إقامة العالقات 
وهي عملية دف إىل التقريب بني )  assimilation(    طريق املشاة أو املماثلة 

مكونات عنصرين يبدوان ألول وهلة خمتلفني،وتقوم هذه العملية من وجهة نظر لسانية 
  منثل هلا باملقاطع اآلتية يف وصف أسود بالقصر 87على املقارنة واالستعارة

  ارضى النا غَشما فَكَأَنرا البِلَّوهاهي أَفْوف أَذَابا    وهومسج  

  وتخالُها والشمس تجلُو لَونها     نارا وأَلْسنها اللَّواحس نورا                 

  :ويف وصف جداول يقول الشاعر

  ذَابت بِلَا نارٍ فَعدنَ غَديرا   فَكَأَنما سلَّت سيوف جداوِلٍ                                

لقد حرص الشاعرعلى التفنن يف التصويرمن خالل صياغته للجملة النحوية اليت تبدو طويلة 
نظرا إىل أن التشبيه التمثيلي الذي يكون فيه وجه الشبه منتزعا من متعدد،يستدعي التمدد 

                                                        
. 30. 29. 28. 27.  26.  25.  24.  23.  22.  21.  19. 18:انظر  مثال األبيات رقم  - 335
31 .32 .33    .34 .35 .36 . 
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الشريفة واللطيفة على حد تعبري عبد يف التشبيه وبالتايل التوسع يف التركيب ألن املعاين 
كقول ) 336" (بناء ثان على أول ورد تال إىل سابق " القاهر اجلرجاين البد فيها من 

  :الشاعر 

  ومحصبٍ بِالدر تحسب تربه    مسكًا تضوع نشره وعبِريا 

الثايب للفعل جتسب ألن املعىن املفعول به " مسكا " كان بإمكان الشاعر التوقف عند كلمة 
" تضوع نشره وعبريا " واضح وتام ، ولكنه مد التشبيه من خالل اجلملة الواقعة صفة 

للتشبيه مزية أخرى تفيد السامع تصويرا وختييال " ذلك أنه على حد رأي ابن األثري أن 
ملة فاجل). 337"(الحيصل له من األول وهذا الضرب من أحسن ما جيئ يف باب اإلطناب 

  .الفعلية الوصفية توسعت يف املعىن وزادته تأكيدا بفعل اإلطناب قصد التأثري يف املخاطب 

شعور " إن التوسع يف التركيب غرضه تصويري ، وإحلاح على التأثري يف املتلقي ينم عن 
بإشباع الرغبة ويف اآلين ذاته عن خيبة أمل يف بلوغ الغاية من الوصف ، أو امتالك القدرة 

اصرة موضوعه وإحكام القبضة عليه ائيا ، فتجري مالحقته عن طريق اإلكثار من على حم
، كما تقوم األداة التشبيهية التقليدية يف صور ابن "املؤوالت هذه وإشباعا يف الرغبة يف الكالم 

  )338): (الطويل  ( محديس بلحم املقطوعات الوصفية يف تشكيل الصورة الكربى كقوله 

   حلَّ عنِ اخلَصرِ  من الظَّلْماِءا   وِشاح في انقضاضِ أُفُولهكَأَنَّ الثَّريا 

  تفيد احلال                  صفة         حال                            

  زرِناقَض املَد باجلَبحرٍ  تموج    بعد اقْتحامهكَأَنَّ انهِزامِ اللَّيلِ 

  تفيد احلال      خرب         حال                                  
                                                        

 .133أسرار البالغة ، ص  - 336
 .127، ص 2سائر ج املثل ال - 337
 .215الديوان  - 338
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 ى النبِيوسا مصاكَأَنَّ عبِهررِ   بضحالب قفَلنمن الْأَظْلَامِ م رِيكت   

  حال           خرب كأن                                         

  لعينيك ما في وجه يحي من البشرِ    ضياؤهيبدي كَأَنَّ عمود الصبحِ 

 خرب كأن                                                      

يعتمد الشاعر على جمموعة من النعوت واألخبار واألحوال اليت تعد التوسعة 
)expansion  (ه من حيز والوسائل اليت تقوم  بوظيفة التعريف باملوصوف وأخراج

النكرات مبا يضاف إليه ، وقد عدت التشبيهات مبثابة التمهيد أو الصور اجلزئية اليت 
اليت تدور يف "  حيي بن متيم بن املعز " تتالحم لتفصح عن الصورة الكربى صورة املمدوح 

  .فلكها مجيع الصور الشعرية 

حتاكي جتدد " ل هي صور إن الصور النحوية اليت حتقق اإلطناب بفعل التصوير أو التمثي  
، كما ) 339" (الوعي باألول حىت إذا وقع الثاين منه توسعة له عاد األول أقوى يف النفس 

أن جلوء الشاعر إىل جمموعة من الدوال واهتمامه بكيفية تركيبها داخل السياق معاضدة 
  .تصويرالتخييل الذي يروم توصيله إىل املتلقي  يعد توسعة للتراكيب وخدمة للتمثيل وال

  : خالصة عامة

ألن اختزال ,إن البحث يف االختيارات التركيبية يف الصورة الشعرية غري كاف            
يف معزل عن مؤثرات le fait intralinguistique الدراسة يف احلدث اللساين وحده 

الذات املبدعة والسياق ببعديه املعجمي واإلنشائي سيحرمنا من التماس مربرات حـدثان  
  . extralinguistique املعاين املصورة يف ظواهر خارج لسانية

  اهلوامش   
                                                        

 .151أمحد حيزم ، فن الشعر ورهانات اللغة ، ص  - 339
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 :املصدر   -  أ
  ) ت.د(ديوان ابن محديس،قدم له وصححه إحسان عباس ،دالر صادر ،بريوت ، - 

  :املراجع - ب

                               1995ابن األثري ، املثل السائر،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،املكتبة العصرية ، - 1
اإلنسانية ،سوسة ودار أمحد حيزم ، فن الشعر ورهانات اللغة ، كلية اآلداب والعلوم  - 2

  .2001، 1علي احلامي ، صفاقس ، ط حممد 
، لتفاعلية ،دراسة لنصوص شعرية حديثة،دارتوبقال للنشر ادريس بلمليح،القراءة ا - 3

  . 2000، 1ط املغرب ، 

  ،    3ريتر ،دار املسرية ، ط.، أسرار البالغة ،حتقيق هـ )عبد القاهر ( اجلرجاين   - 4
   1983 .  

  .ابن جين اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار،دار الكتاب العريب، بريوت ، لبنان  - 5
  ) .ت . د(      

حازم القرطاجين  ، منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تقدمي وحيقيق حممد احلبيب بن - 6
  ،2خوجة ،دار   الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط

 .2004، 2حسني الواد،املتنيب والتجربة اجلمالية ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،ط- 7

،     1يث ،دار توبقال للنشر ،املغرب،طسعيد احلنصاىل ، االستعارات والشعر احلد - 8
2005  

  .1988، 1شكري حممد عياد ،اللغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب العريب،ط- 9
،دارالفكر ) األصول والفروع(صبيحي البستاين، الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية  -10

                                   .                                                  1986اللبناين ، 
  .1966عباس حسن ،النحو الوايف ،دار املعارف ،مصر ،-11
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ترمجة حممد الويل ، ، املدخل لدراسة الصور البيانية : فرانسوا مورو ، البالغة -12
                             ،                                                2003وعائشة جرير ، افريقيا الشرق ، املغرب ، 

فيليب هامون ،يف الوصفي ، ترمجة سعاد التريكي ، بيت احلكمة ، قرطاج ،                                                            – 13
  . 2003،  1تونس ، ط     
اإليضاح يف علوم البالغة ، شرح وتعليق حممد عبد املنعم خفاجي ، : القزويين  -14

  ،  1975،  4منشورات دار الكتاب اللبناين ، ط
  ،) دت(املربد  ، املقتضب، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب ، بريوت ،- 15 

16- ة وغربية وعربية ، منشورات دار األمان ،حممد الويل ، االستعارة يف حمطات يوناني  
  . 2005، 1املغرب ، ط    
ابن هشام األنصاري ، شرح قطر الندى وبل الصدى ، املكتبة التجارية الكربى ، -17

  .  1963،  11مصر ، ط
األبعاد املعرفية (يوسف أبو العدوس ، االستعارة يف النقد األديب احلديثة  -  18340

  . 1997 ،1، منشورات األهلية ،ط) واجلمالية
 : مراجع باللغة األجنبية –ج 

1-Ibn Hamdis.Encyclopedie de l islam E.I(2) ;Tome III pp806-
708 ;(U.Rizzitano)  
2-J .G. tamine, La stylistique. Armand colin ; 1997 
3-J .Molino  etG. Tamine .    Introduction à l'analyse de la poésie (vers et 
figures), PUF, Paris, 1982. 
4-J/Molino, F. Soublin, et J/Garde, TAMINE "La métaphore" in langage, 

juin, 1979,  n° 54. 
5-Michel Le Guern .  Sémantique de la métaphore et de la métonymie, 
librairie Larousse, Paris 1973.  

                                                        
الطراز املتضمن إلسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، حيىي بن محزة العلوي ، دار الكتب العلمية، بريوت ) 1(

 . 33، ص  1ج. م1982هـ 1402لبنان 
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  ..حنـو فهم جديــد لالستعارة     

     --------- 

  أمحد يوسف علي يوسف/ األستاذ الدكتور 

 جامعة قطر/ كلية اآلداب والعلوم - قسم اللغة العربية / أستاذ البالغة والنقد األديب

 --------  

  : حنو فهم جديد لالستعارة

أن االستعارة ليست جمرد صورة بيانية ظلـت   أعتقد اعتقادا ال يداخله أدىن شك
رهينة األداء األديب الراقي يف مناذجه املعروفة سواء أكانت شعرا أم نثرا، وهـى أعمـال   

عندنا وعند غرينا من األمم يف الشرق  –شغلت العلماء والباحثني يف النقد األديب والبالغة 
 وجعلتهم ال يرون االستعارة خارج هذه احلدود –والغرب 

شغلين هذا االعتقاد سنني عددا تبلور بعدها يف كتاب عن االستعارة كان السؤال 
ما عالقة التفكري باالستعارة؟ وإذا كانت تتناقض مع العقل ،فهل ” األول احملوري فيه هو

  تعد االستعارة مظهرا أو عرضا

ع من أعراض التخلف العقلي ؟ وإن مل تكن فاألمر إذن حيتاج إىل تدبر ملعرفـةموق 
 االستعارة من اإلنسان وموقعها من التفكري األديب ؟ 

 : بناء على ماتقدم فإين تناولت هذا املوضوع من جانبيه ومها 

 عالقة االستعارة بكيفية التفكري اإلنساين -1      

 اعتماد االستعارة على مباديء هذا التفكري – 2     
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 اليت حكمت االستعارة يف التفكري السابقلتحقيق هذا التناول فال مفرمن نقد األسس       

االنفتاح دون خوف على منجزات العلم االجتماعي مبعناه الواسع وأعـين علـم   
 اجتماع املعرفة من منطلق قائم ومدهش 

أن االستعارة قد جتاوزت بأمهيتها حدود علوم البالغة إىل علوم أخرى كثرية  وهو
ية والفلسفة الربمجاتية وعلم النفس وتبلور هذا مثل علوم اللسان واملنطق واالجتماع والترب

االسـتعارة والنظريـة اللسـانية، االسـتعارة والفلسـفة      “ يف عدد من العناوين مثل 
 ”الربمجاتية،االستعارة وعلم النفس،االستعارة والعلم ،االستعارة والتربية

يه مـن  املوقف النقدي اليتحقق إال يف ظل معرفة جديدة تتجاوز القدمي وتبني ماف 
عناصر قابلة للنمو وأخرى مل تعد صاحلة إال للداللة علـى زمنـها يف كتـب تـاريخ     

 األفكارالكربى 

لدى فريق كبري من كبـار البالغـيني العـرب     –وبناء عليه فإن فهم االستعارة 
ض على مقوالت نالت ثقتنا زمنا  طويالومل يعد مفر من مراجعتها بـل   –واملسلمني 

 :ذلك  الشك يف جدواها ومن

االستعارة أمر من أمور اللغة وال عالقة هلا باألشياء والكائنات وأن مانراه يف  -1
االستعارة  من تفاعل األطراف أواملكونات احلسية للداللة ليس إال تفاعال صوريا حيدث 

 بسبب عالقات النحوواإلسناد 

االستعارة أن كل استعارة تتضمن تناقضا منطقيا الميكن فهمه أوحله إال برد  -2
 إما إىل أصل املعىن أوبالتفتيش فيها عما تتضمنه من تشبيه

 أن فكرة أصل املعىن أو التشبيه أهدرت قيمة االستعارة  -3
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علـى             –كيـف دارت القضـية    –موضوع االستعارة (لصاحل التشبيه 
خمتصرهو واختزلت احملتوى احلسي وهولب االستعارة يف معىن  51انظراألسرار ص )التشبيه

 األصل وااز طاريء عليه

خدمة املعىن األصلي إما بشرحه واإلبانـة   ترتب على ذلك أن وظيفة االستعارة هى -4 
 عنه أو تأكيده واملبالغة فيه

 أواإلشارة إليه بقليل من اللفظ أو حتسني املعرض الذي    

 يربز فيه ولوال أن االستعارة تقوم ذه الوظيفة لكانت    

 274ص/ انظر العسكري يف الصناعتني (ة أوىل منها استعماالاحلقيق 

 ماذا ترتب على هذه املقوالت؟: والسؤال   

لعل أخطر ماترتب عليها هو التهوين من شأن االستعارة وينا وصل إىل حد   - 1
إنكار ااز ورفض كل إبداع شعري تتراءى فيه أمارات التفرد يف التصوير والبعد عمـا  

 هوسائد 

 :مألوف ولو كان أبومتام يف رأي اآلمدي    

 أورد من االستعارات ما قرب وحسن ومل يفحش،واقتصر من      

 ......القول على ماكان حمذوا على حذو الشعراء احملسنني    

 لظننته كان يتقدم عند أهل العلم بالشعر أكثر الشعراء املتأخرين

  140املوازنة / “ لكنه شره إىل إيراد كل ما جاش به خاطره وجللجله فكره 
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عزل دراسة االستعارة عن جماالت التفكري اإلنساين األخري وكأـا         - 2
العالقة هلا بالعقل والبالعلم والدور هلا يف تشكيل العقل البشري وأمنـاط الـتفكري ويف   

س البالغي  احملدود الذي حصرها يف  إهاب اللغة تشكيل األفكار ذاا وظلت أسرية الدر
 كما ظالت أسرية املناطقة الذين سعوا دائما إىل 

الذي مل ير يف االستعارة إال طرفني ” التناسب املنطقي“ التفتيش يف جنباا عن    
التشابه يف التباين وهو مبدأ حيافظ على اسـتقالل  ” مها املشبه واملشبه به واعتماد مبدأ  

 رفني وكأن االستعارة   ظل للتشبيهالط

 االستعارة ونشاط العقل

 االستعارة ونشاط العقل  ) أ(
وهي ظاهرة من أهم ظواهر التعبري اللغوى يف لغة احلياة . االستعارة هي لغة الشعر

وقد . اليومية، والنصوص األدبية، بل يف ذروة هذه النصوص مجيعا، وهو القرآن الكرمي
البالغة إيل علوم أخري كثرية، كعلوم اللسان والتفسري  جتاوزت بأمهيتها حدود علوم

  .واحلديث، وأصول الفقه، وعلم الكالم واملنطق والفلسفة

ومع ذلك مل تنل يف ذاا االهتمام الالئق ا، فالنقاد العرب القدماء قرنوها بالتشبيه 
ي توفري الومضة إذ ملسوا فيه القدرة عل"وجعلوها ظالً له، وحبثوا فيها عن طريف التشبيه، 

كانوا هم أول من الحظ  -يف مبتدأ األمر -اجلمالية السريعة اليت أحبوها، وألن اللغويني
التشبيه، وكثرة وروده يف الشعر اجلاهلي، فقد قرنوه باملعين اللغوى الصادق الداللة، ومن 

ة يف وصارت االستعار".)1(مث خطأوا الشعراء الذين كانوا خيرجون إيل غري داللة املعجم
نظرهم هي الصورة البالغية اليت حتافظ علي وقار العالقة ووضوحها بالقدر نفسه الذي 

اعلم أن االستعارة "حيافظ عليه التشبيه، ومل يكن غريبا أن نسمع من عبد القاهر قوله 
فإن كانت االستعارة نشاطاً مباينا للتفكري العقلي عامة دون التمييز )  2(تعتمد التشبيه أبداً
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جماالته يف العلم أو الفلسفة أو األدب أو األحالم أو غري ذلك، فإا تعد مظهراً أو بني 
عرضاً من أعراض التخلف العقلي، وإن كانت غري ذلك، فاألمر إذن حيتاج إيل تدبر ملعرفة 
موقع االستعارة من اإلنسان، وموقع االستعارة بعد ذلك يف األدب بوصفه جمالنا الذي 

  نتحدث عنه

ذا كان اإلشكال يف االستعارة أا نشاط فكري يقوم علي دمج السياقات دجماً وإ     
قوياً قد تنمحي فيه الفوارق، ويصعب رؤية احلدود الفاصلة بني هذه السياقات فإن إحدى 

 )3(-وهي نظرية اإلطـار  -نظريات املعرفة اليت تتوفر علي تفسري آليات التفكري اإلنساين
ترى أن التفكري اإلنساين ينهض من النقطة ذاا اليت جتسدها االستعارة فاإلنسان ال يفكر 

وإمنا يعيش يف كون عبارة عن عدد من املنظومـات املسـتقلة يف    -يف فراغ أو من فراغ
وجودها من جانب، واملتداخلة يف أداء وظائفها من جانب آخر وما هذه املنظومـات إال  

رئية أو غري املرئية لألشياء احملسوسة واملعاين اردة املستخلصة مـن  جمموعة من األطر امل
خربة حسية سابقة أو املرتبطة وظيفياً بإطار حسي ما واإلنسان هو القوة العقلية الفاعلـة  
واملنفعلة ذه األطر، يتكون عقله من عالقته الدائمة ذه املنظومات، كما أن عقله يـؤثر  

ويف قلب هذا العقل الذاكرة، وهي . همها أمال يف السيطرة عليهافيها حينما يدركها ويف
اخلازن األمني الذي يبوب ويصنف املعارف واخلربات، فالذاكرة اإلنسانية حتتوى علـي  

 -ومن هنا ينشأ جدل بني الذاكرة واإلطـار . أنواع من املعارف املنظمة يف شكل بنيات
وأحـداث ذات قوالـب مالئمـة    ) ثالنسبة إيل م(تنظيم للمعرفة ضمن مواضيع مثالية 

فاإلطار إذن هو الوجه اخلارجي للذاكرة ممثالً يف األشياء واملوجودات،  -ألوضاع خاصة
بينما الذاكرة هي الوجه الداخلي لإلطار أو إن شئت فهي الوجه ارد أو املبوب ملـا يف  

  . اإلطار من أشياء

يعتمد علـي مبـدأين أو    -ريةيف ضوء هذه النظ -وأساس إنتاج املعرفة يف أي جمال
أما املماثلة، فتعين تراكم عدة خصائص ذاتية جتمع بني شيئني . املماثلة واملشاة: مفهومني

يف إطارين خمتلفني، فلو أن نصاً ما كانت خصائصه الذاتية هي أ، ب، ج، د ونصا آخـر  
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أما . ملماثلةكانت خصائصه الذاتية أ، ج، د فإن تراكم اخلصائص بني النصني يؤكد مبدأ ا
  .املشاة، فتعين تراكم خاصة ذاتية واحدة أو خاصتني جتمع بني شيئني يف إطارين خمتلفني

وهو تداخل حيكمه إما مبدأ . ومن مث فإن إنتاج املعرفة يقوم علي أساس تداخل األطر
 فالعقل البشري حينما يتعامل. املماثلة أو املشاة أو ما يناقضهما من االختالف والتضاد

مع احملسوسات ال يتعامل معها من حيث كثرا وتعددها أي كما هي عليه يف الظاهر وإمنا 
وترد كل ذلك إيل أطر تسـتعاد مـن   . يبحث عن أسس جتمع هذه الكثرة، وهذا التعدد

وتداخل هذه األطر يعين أن اإلنسان ال يدرك الشيء . الذاكرة يف ضوء التماثل أو التشابه
فإذا ما ذكرت كلمـة  . القة ما، وال يسرب غوره إال يف ضوء وظيفتهمنفردا أو جمردا من ع

يف سياق، فإما يستدعيان من الذاكرة صورة مكان ذي خصائص  "مدرسة أو مستشفي"
وهكـذا  . قارة وثابتة قد تتبدل أو تزيد أو تنقص إذا كانت داخلة يف إطار سياق آخـر 

فة والتوسع أو احلـذف والنفـي،   يتكون التفكري العقلي أو يعمل يف ضوء عنصري اإلضا
  .وذلك انطالقاً من مبدأي التماثل واملشاة

وإذا كانت آليات التفكري اإلنساين واحدة، فإن جماالت هذا التفكري ليست واحـدة  
ويرد هذا االختالف ال إيل آليات عملية التفكري، بل يرد إيل ارتباط كل جمال بوظيفتـه  

ات أو يكون ذا خصوصيات جتعل وسائل التعـبري  ويكتسب التفكري يف كل جمال عدة مس
عنه أيضا متباينة، فعلي الرغم من أن االستعارة تدخل يف جمال التسميات عند العلمـاء،  
وكذلك هلا دور كبري يف كتابات العلماء والفالسفة، فإن هذه االستعارة ليست هي نفسها 

مع أن هؤالء مجيعاً ينضوون . ثراًاالستعارة اليت يتوسل ا املبدع األديب شاعراً كان أو نا
  .حتت مبادئ كلية واحدة يف إنتاج الفكر وإنتاج املعرفة

بأنه تنظيم للمعرفة ضمن مواضيع مثالية وأن الـذاكرة  "وإذا كان اإلطار يعرف 
فإن تداخل األطـر  " )4(اإلنسانية حتتوى علي أنواع من املعارف املنظمة يف شكل بنيات

دي إيل إنتاج معرفة مغايرة، هي املعرفة الفنية اليت تتجسـد يف  عند املبدع يتم بصورة تؤ
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وسائلها التعبريية استعارة أو تشبيها فاملبدع له إطاره النوعي، وله إطار عام أمـا إطـاره   
النوعي فيعود إىل النماذج األدبية واألساليب ووسائل التعبري وكيفياته مما تكرسه فكـرة  

وهي فكرة ذات أبعاد تارخيية واضحة وتنطوي علي . اللغةالتقاليد األدبية إن كان يتوسل ب
تنازع قوى بني ثوابت التقاليد، وتغري املثل اجلمالية من عصر إىل عصر، ومن مث تغري طرائق 

وبقدر ما يستمد األديب من هذا اإلطار ثوابته الفنية، يسعي إيل التحرر من . التعبري اللغوى
  .عمله األديب منوذجيته وحيقق فرديته املنعكسة علي

أما اإلطار العام، فهو إطار أوسع، ولألديب اختياراته احلرة منه، ويرتد إيل جممـوع  
. املعارف والثقافات والعالقات االجتماعية والتارخيية، وما ميثل ذوق العصر واجتاهه العام

وط ويف هذا اإلطار تتحدد املواقف الفردية واالختيارات احملسوبة اليت تدخل يف حتديد خط
ويعمل هذان اإلطاران يف تداخل واضح . الرؤية اخلاصة لألديب للقيم واإلنسان والكون

فكل إطار منهما يتضمن أشياء عديدة . من حيث اإلضافة واحلذف، أو التوسع واالختصار
مادية وغري مادية حيكم تداخلها مبدأ املماثلة ومبدأ املشاة، كما يتحكم هذان املبدآن يف 

واحملافظة علي املماثلة أو املشاة بإحدى درجاته . ألطر مبعناها الذي قدمناهاخلروج علي ا
  .كما سوف نبني

والبد هنا من اإلشارة إيل الفعل اإلرادي يف تكوين املوقف، وتكوين الصورة اجلديدة 
الناشئة عن العالقة بني األطر، فاألمر ليس أمراً آليا، حبيث ينتج عن تشابه األطر تشابه 

ل والنتائج عند املبدعني من العلماء أو األدباء والفنانني،أو حىت جمرد اإلنسان العادي الوسائ
اخليال : ففي كل سلوك إنساين مطلبان. وكأن هذه احلركة العقلية حركة آلية ذاتية

حبذف عناصر أو إضافة عناصر جديدة أو إدخال  -يف حالته -يتصرف املبدع. والواقع
العالقة بينهما أحيانا، أو تبدو هذه العالقة وكأا معدومة أو إطار يف إطار يصعب إثبات 

وهذا ما حيدث أحياناً يف . كأن الطرفني ال جتمعهما مماثلة أو مشاة أو حىت عالقة تناقض
بعض االستعارات اليت وصفت باا بعيدة أو أا غريت مسار العالقات املستقرة يف ذاكرة 

  .املتلقي عن األشياء
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االستعارة شديدة الغموض أو التنافر علي الرغم من أن الدالالت املعجمية وتبدو هذه 
ومن هنا فإن . أللفاظها واضحة، وعالقات التركيب بينها ملتزمة بالنظام النحوى والصريف

اإلطار الواحد ميكن أن يتناوله عدد من املبدعني بكيفيات خمتلفة إذ حيتوى هذا اإلطار علي 
فاملدرسة مثال مفردة يف . ة له تبعا ملسار اخليال واألهداف املرجوةعدد من املفردات املكون

وهي بصورا هذه ميكن أن يتناوهلا . وذات وظائف. إطار ذات خصائص مكانية وذهنية
مبدع فال يغري فيها باإلضافة أو احلذف أو التركيز علي بعض اخلصائص دون بعض، ويف 

ك هذه الصورة من خالل ذاكرته حينما ترد هذه احلالة يكون من السهل علي القارئ إدرا
وقد يتناوهلا مبدع آخر يف سياق مغاير تتحول فيه املدرسة . كلمة املدرسة يف هذا السياق

  .عن صورا الثابتة إىل  صورة مفارقة من التهكم والسخرية أو اجلدية واملثالية

ل هذه األطر يف هنا يبدو أن تدخل اخليال واستدعاءه ما يف الذاكرة من أطر، وتفاع
صورا النموذجية مع اهلدف الذي يوجه السياق، جيعل حركة الفكر يف ضوء نظرية األطر 

جبوار  -ويتحدد دور اخليال. حركة غري آلية، كما جيعل إنتاج الصور مرتبطا ذه احلركة
ي يف إعادة صياغة العالقات املوجودة الثابتة صياغة جديدة علي حنو مغاير ملا ه - الذاكرة

علي مفهوم آخر هو  -عند املبدع واملتلقي -وتتوقف حدة هذه املغايرة. عليه يف الواقع
  .املنظمة يف الذاكرة" )5(الشبكة"مفهوم 

فاملبدع حينما خيتار وجهة ما يتجه خياله حنو شبكة معينة خللق معان إحيائية تعطـي  
ومن مث فإن شـبكة املعـاين   . جتعل املتلقي يبين شبكة منظمة من القراءات. ضفافا للنص

اإلحيائية تعتمد علي شبكة اخليال املنظمة، وهذه تعتمد علي شـبكة الـذاكرة املنظمـة    
إن الذاكرة ال تنتج إال صورا فاقدة . يال، وهي أساس توجيههفالذاكرة إذن هي أساس اخل

وإذا . احلياة ترضي املنطقي والرياضي واإلعالمي لكنها ال تستفز العواطف واألحاسـيس 
كان اخليال يطلقها من رباط العقل املطلق فإن عليه أن يتوجه حنو أهداف جتد مستندها يف 

فدالالت اللغة، والعالقـات بـني   . بدع واملتلقيالذاكرة، اليت تعد الرابط املشترك بني امل
األشياء، وتنظيم األطر، كل ذلك فيه قدر كبري من التوحد واالتفاق بني الكاتب واملتلقي، 
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وأي تغري يصنعه الكاتب يف هذه املواد أو غريها، يتوقف قبوله أو رفضه علي استدعاء ما 
ه علي تكوين عالقات مناسـبة  وقدرت. يف الذاكرة من عالقات أو صور عن هذه األشياء

فيما بينها وبالطبع فإن الكاتب ال يصنع ما يصنع، وهو يبتغي مرضاة القارئ أو استمالته 
أو سخطه، ولكنه علي األقل يبتغي التواصل بينه وبينه، وأكثر الصور التعبريية خلخلة هلذا 

وأمنـاط  . لئ ـا علي الرغم من أن حديثنا اليومي إن تأملناه م. التواصل هي االستعارة
تفكرينا املختلفة تنطلق منها، وعالقتنا احلميمة مبا حنب من البشر أو نكره، أو مبا حنب من 

بل إن حركـة تفكرينـا   . الكائنات أو نكره، هي عالقات ذات صبغة تعبريية استعارية
حركة ذات طابع استعاري تقوم علي دمـج   -يف مستواها الواعي أو الالواعي -العقلي
ت أو األطر دجماً قوياُ تتحول فيه خصائص األشياء الذاتية وتتبدل إيل خصـائص  السياقا

أخري، وهذا يعين أن االستعارة فعل حتويلي معريف وتواصلي، بينما التشبيه فعل غـريي  
  .تناظري إذ يبقي علي وجود الطرفني مستقلني دون أي تداخل بينهما

املماثلة أو املشـاة ميثـل بنيـة    وإذا كانت حركة التفكري العقلي هكذا، فإن مبدأ 
االستعارة من اجلانب الفكري أو النظري، وهذا يعين أن االستعارة تقع يف قلب الـتفكري  
اإلنساين، بصفتها وسيلة تعبريية عامة عند كل البشر، ووسيلة تعبريية خاصة عند املبدعني 

  .وشديدة اخلصوصية عند الشاعر، علي وجه التحديد

لب التفكري اإلنساين فالدليل عليه ما قدمناه، وما يوليه غرينـا مـن   أما أا تقع يف ق
فالسائد منذ . اهتمام ا يف جماالت علمية مل نعتد أن نراها منشغلة ذا اللون من البحث

 -القدم أن االستعارة مشغلة البالغيني شأا شأن غريها من الصور البالغية ولكن اليـوم 
جند أن هذا امللف تفتحه علوم مثل  -ستعارة قد أغلق متاماوقد ظن كثريون منا أن ملف اال

علم النفس، واتمع، والتربية والفلسفة الربامجاتية، والعلم مبعناه املادي التجرييب إضافة إيل 
االستعارة والنظرية اللسـانية،  "عناوينها علوم اللسانيات، يف عدد من األحباث اختذت 

االستعارة وعلم النفس، واالستعارة واتمع، االستعارة  االستعارة والفلسفة الربامجانية،
وهذا اهتمام الفت وغريب ألن االستعارة مل تعد مـبىن  . ")6(والعلم، االستعارة والتربية
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لغويا جيسد عالقة بني طرفني أو أطراف تتبدي بصورة واضحة يف صياغة أحد الشعراء مما 
خاصة أسلوبية للكتابة اإلنشائية يف مرحلة  جيعلها خاصة أسلوبية هلذا الشاعر أو ذاك، أو

تارخيية مقارنة مبرحلة أخرى، كالكالسيكية يف مواجهة الرومانسية، ولكنها صارت حمتوى 
معرفيا، ومنطا من أمناط التفكري وعالمة علي صياغات علمية معينة، ومراحل متباينة مـن  

  . النمو علي املستوى الفردي واملستوى اجلماعي

  :رة املرفوضة والشعريةاالستعا) ب(

وال نقـول   -وإذا كانت االستعارة علي هذا النحو من الثراء فإن جماهلـا املكثـف  
وارتباط االستعارة بالشعر هو ارتباط مبا . هو الشعر وإن تباينت فتراته التارخيية -الوحيد

 فالكلمة ذات تاريخ وتارخيها هو. ذاا من تطور وحتول "الشعر"طرأ علي مدلول كلمة 
موقف من دور اخليال وفاعليته، واالستعارة ابنة اخليال املبتكر، أو األجدر ابنة العقل مبعناه 
األكرب الذي يعين أن القوى املبدعة يف اإلنسان هي من العقل وليست نقيضا له، وأن مـا  
نري من صور اإلبداع يف العلم أو الفن ما هي إال جتليات العقل يف حقيقته ويبدو أن العقل 

  .فهم علي أنه نقيض اخليال بدليل ما ندعيه من صور عقلية وصور خيالية قد

وتطوره وبني االستعارة، يؤكده علم الشعر الذي  "شعر" واالرتباط بني مدلول كلمة
يف العصر  -تبلور منهجيا عند الغربيني بسبب ما أحرزه علم اللغة من تقدم، فالشعر عندهم

دداً هو القصيدة، وهذا املعين نفسه كان هو املقصود الكالسيكي كان يعين جنساً أدبياً حم
عنـدنا تعـين    -بعيداً عن وصف مكونات القصـيدة  -فكلمة الشعر. يف تراثنا الشعري

) الوزن(القصيدة الغنائية اليت متيزت باعتمادها الالفت علي البيت وثبات اجلانب الصويت 
والنقاد من جهة، والشعراء من جهة بينما ظل اخلالف قائما بني املتذوقني . باإلمجاع عليه

وهو اجلانب الذي . أخري علي اجلانب الداليل مبا يتضمنه من عالقات التركيب واملعجم
  .برزت فيه صور الشعراء وخاصة االستعارة اليت قبلت حيناً ورفضت أحياناً كثرية
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 فصارت تعين التأثري اجلمايل اخلاص الذي حتدثه. حتول آخر "الكلمة"وأصاب هذه 
القصيدة، وهو حتول من املوضوع إىل الذات يعكس متاما قدرة املوضوع علي إحداث تغري 
انفعايل يف ذات املتلقي، ومن مث صار مألوفاً الربط بني ما حتدثه القصيدة بصورها وأصواا 

علي كل موضـوع  " "الشعر"من مشاعر أو انفعاالت شعرية، وبني الشعر، ولذا أطلق 
اقية وميكن أن يثري هذا اللون من املشاعر العاطفية، وصار لونا من يعاجل بطريقة فنية ر

ألوان املعرفة، وبعداً من أبعاد الوجود حىت صار مقبوال أن نصف شيئا، بالشاعرية ملـا  
  ".)7(فيه من رقة وعاطفية وخيال

هذا التطور الالفت نفسه فرض سؤاال جوهرياً عن اخلصائص اليت متيز هذا اللون من 
واجته البحث إىل جـوهر  . عن الكتابة النثرية أو حىت املنظومة وزنا يف جمال آخر الكتابة،

الشعر وهو الصورة، ومنها االستعارة اليت عدت لوناً من ألوان ااوزة اجلمالية املقصودة، وصار 
ة يف اإلشكال هو ملاذا نقبل لوناً من ااوزة ونعده جماوزة مجالية، ونرفض ألواناً أخري من ااوز

مستواها اإلعالمي أو يف  املقصود اللغـة يف (خطابنا اليومي أو يف جممل ما نكتبه باللغة الطبيعية 
  وما احلدود املسموح بتجاوزها أو ما معيار ااوزة؟) درجة الصفر كما يقولون

وهذه التساؤالت املشكالت تعيدنا إىل موقفنا األساسي وهو أن حدود اـاوزة يف  
اليت تصنع ما نسميه استعارة مقبولة، واستعارة مرفوضة، وأن هذه احلدود كل عصر هي 

تستند إىل العرف واملألوف والسائد أو ما نسميه بالثبات يف النظر إيل األشياء والعالقات، 
ونصفه بالعقل، وكأن العقل ضد اكتشاف عالقات غري مألوفة وجديدة بني األشياء ختفف 

وهنا ترتبط االستعارة إما مببدأ املماثلة الذي . بتها وتكرارهاعلي اإلنسان حدة احلياة ورتا
 -قدمناه ويعين الوضوح الشديد إىل حد املالءمة بني الطرفني تقريبا وإما مببدأ املشاة وتعين

كما قدمناه عدم تراكم خواص ذاتية كثرية متماثلة بني الطرفني مما يعين الصعوبة يف إدراك 
تعارة وهنا مييل الذوق إىل احلكم بـالرفض أو االسـتهجان أو   العالقات داخل بنية االس

  .التعاطف معها عن طريق التأويل
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وألن الرفض يف كثري من املواقف يثري االنتباه أكثر مما يثريه القبول فإن االسـتعارة  
وهذا يعين تضاؤل مساحات التجاوز "املرفوضة تبدو وكأن قبحها قيمة ذاتية خاصة ا، 

ساب مساحات اإللف واملعتاد، كما يعين التوقف عن احملاولة الدائمة يف أو ااوزة حل
اكتشاف املخبوء واملهمل واملشكوك فيه، مع ان اجلمال ليس قيمة خاصة بالعمل األديب 

هذا . )"8(يف ذاته ولكنه صفة نطلقها علي قدرته علي إيقاظ املشاعر اجلمالية يف النفس
ة ترتد إىل لغة الشعر، فهي لغة مصنوعة تعتمد علي اجلمال ليس صفة إسقاطية بل هو صف

وهدف كل شعر . الصورة وموقع الصورة فيها ليس موقعا زخرفيا، وإمنا هي جوهر الشعر
يكمن يف إحداث حتوالت يف اللغة، وهي يف الوقت نفسه حتوالت يف التفكري ومن مث فإن 

اء وليس إيل الكلمـات وإن  تعود جماوزا إيل األشي -واملرفوضة خاصة -االستعارة عامة
كانت حتيل الكلمات أو النظام اللغوي إيل التصور إذ هي منازعة دائمـة بـني قواعـد    

وهذا يعين أن الكلمات مبا أا دوال علي األشياء ليست هلا . التركيب وبني التصور ارد
األشياء جواهر ذات خصائص ذاتية غري مفارقة وغري قابلة للزيادة والنقصان، ومن مث فإن 

مبا هلا من خصائص ذاتية ال تتوفر للكلمات تتحول إىل كيانات أخري ذات خصـائص  
وجدانية تصور عالقات فريدة تبدو مدهشة علي مستوى االستعارة املرفوضـة أوال، وال  

ألن ما حنسبه خصائص ذاتية وأعراضاً مؤهل ألن يضاف إليـه  . مقبولة أحيانا بعد ذلك
ة املتكلم ووعي املتلقي من خالل مفهوم الذاكرة والشـبكة  وحيذف منه بناء علي مقصدي

  .علي النحو السابق

ومن هنا فإن االستعارة املرفوضة يف الشعر هي تعبري الشاعر عن موقف فردي أصيل  
إزاء الكون وما فيه من منظومات املوجودات، وإزاء اللغة وما يكتنفها من نظـام، وإزاء  

كما يقول  -فإن الشاعر"ا الكون وما فيه من منظومات أم. وعي مجاعته اليت يعيش بينها
، ومهمته أمامهـا أن  ")9(مل خيلقها، وإمنا خلق فوجدها كما وجد نفسه -ميخائيل نعيمة

يدرك ما فيها من حتول وتغري يعربان عن قانون احلركة يف احلياة وال يتم هذا إال من موقف 
قابل للتكرار، وإن كان ينتمي إيل  فردي خالص يعتقد صاحبه أنه بعث كائنا وحيدا غري
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نوع امسه اإلنسان، فالكون قائم علي التفرد والتميز قبل التوحد والتماثل، واإلدراك املتميز 
حاسة فردية لذا ينعكس هذا املوقف الفردي األصيل يف اللغة وهي أداة مشـتركة ذات  

ينشأ التوتر بني ما هو طابع مجاعي يريد الشاعر منها أن تكون ذات أصالة فردية، ومن هنا 
وتبـدو  . مجاعي عام وما هو فردي خالص علي مستوى املفردات والتركيب، والدالالت

هذه اللغة الفردية وكأا نزوع شخصي حنو االنفالت من أسر العمومية واإلمجاع بينمـا  
يتجه وعي املتلقني إيل البحث فيها عما هو مشترك وعام، مـع أن الصـوت مل يـتغري    

بعيدة، والصورة مسماها ثابت لكن ما حتمله من عالقات بني أشياء صار غريبا  والدالالت
  .غرابة إدراك الشاعر نفسه

االستعارات املرفوضة إذن هي استعارات ذات صلة محيمة مبا يعنيه النقـد املعاصـر   
بالشعرية أو الشاعرية، وهو مفهوم ارتبط بالتطور الداليل لكلمة الشعر علي حنو ما قدمنا، 

والشعرية هي وظيفة مـن  . ا ارتبط يف بلورته بكونه اختذ من الشعر علما أو جماال لهكم
الذي حتدثه لغة الشعر، وهو مفهـوم ال   )مسافة التوتر(أو  )بالفجوة(وظائف ما يسمي 

تقتصر فاعليته علي الشعر، بل إنه أساسي يف التجربة اإلنسانية بأكملها وهو عالمة تفرد 
ومن مث فإنه شرط ضروري "رحم التجربة الشعرية أو الفنية عموما،  هذه التجربة اليت تعد

 –هلذه التجربة أو بشكل أدق للمعاينة أو الرؤية الشعرية بوصفها شيئا متمايزاً عـن  
ومن هنا فإن الشعرية تعـين  ". )10(التجربة أو الرؤية العادية اليومية -وقد يكون نقيضاً

قارب والال متاثل ألن هذا يعين احلركة يف إطار ما هو نفي التشابه والتقارب، وتأكيد الال ت
عادي مألوف، واالستعارة املرفوضة هي ضرب من السعي حنو ما تعنيه الشعرية علي هذا 

هي ضرب من السعي حنو ما تعنيـه التجربـة   -كاالستعارة املرفوضة  -فالشعرية. النحو
التحول حبيث نري جدة األشياء اإلنسانية بكاملها، إيل خصوصية األداء اللغوي املوصوف ب

ال نتعامل مع األشياء ذاا، ولكن مع األشياء  -مع هذه االستعارة -يف إهاب لغوي، فنحن
فإن مجال االستعارة املرفوضة أا جتسد هيمنة اللغة "املعرب عنها من خالل اللغة، ومن هنا 

ـ ". )11(علي األشياء علي حنو يكشف عما فيها من كمون شعري ين أن هـذه  وهذا يع
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والقيم . باألصالة والتفرد بوصفهما قيمتني متالزمتني ومجاليتني -قيميا -االستعارة ترتبط
تتبدل أو يطفو بعض منها يف عصر، وخيتفي البعض اآلخر، وهذا ما جعل هذا اللون مـن  

جيعل التصوير غري مستحب ال يف جممل تراثنا األديب، بل يف جممل تراث األمم احلية أدبيا علي حنو 
الذاتيـة كمـا    مرحلة تارخيية كاملة تفضل املشترك والعام علي اخلاص واملتفرد، والغريية علي

اليت نظرت إيل الفرديـة علـي    التقاليد األدبيةحدث يف تراثنا النقدي والشعري باسم 
  . مستوي اإلدراك، وااوزة علي مستوي التعبري، نظرة خلت من كثري من التعاطف واملودة

  :ستعارة املرفوضة واملشاةاال) ج(

وإذا كانت االستعارة املرفوضة قد ارتبطت بالشعرية، فإن هذا االرتباط أكد مفهوم 
املغايرة أو املناقضة بدالً من مفهوم التماثل أو املماثلة الذي يعين البحث عن أصل تشبيهي 

شبيه بالفرع التشبيه كاألصل يف االستعارة إذ هي "لالستعارة علي حد قول عبد القاهر 
الفكـر  وهناك اجتاه يف الفكر النقـدي يـري أن   ". )12(له أو صورة مقتضبة من صوره

علي أساس أن ال  )13(الشعري فكر تشاي ينظر إيل األشياء من زاوية العالقات املتشاة
 -وهذا االجتاه. شئ ينفصل انفصاال تاما عن األشياء األخرى يف إطار وحدة املوجودات

. ال ميثل تباينا حادا مع اجتاه الشعرية الذي يؤكد املغايرة -ع مقولة عبد القاهرمع اتفاقه م
وذلك علي أساس أن املماثلة ال تعين املشاة، كما قدمنا، وأن املشاة تضرب يف آفـاق  
املغايرة واالستقالل علي اعتبار أا تعين عدم تراكم خواص ذاتية كـثرية متماثلـة بـني    

ي إيل إجياد التآلف بني ما يبدو متنافرا والتركيز علي البعد اخلفـي أو  األشياء، وأا تسع
  .الالمرئي يف األشياء

يطرح علي حنو جديد يؤكـد   -يف ظل مفهوم الشعرية -ومن هنا فإن مبدأ املشاة
وهناك فرق بـني املشـاة   . طبيعة االستعارة عامة، واالستعارة املرفوضة علي حنو خاص

وبني املشاة . ند حدود الظاهر واملرئي واملألوف وهي مشاة حمدودةالصرحية اليت تقف ع
هناك مشاة خفية "األى اليت تكتشف بني خمتلفات علي حنو ما أشار عبد القاهر إيل أن 
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إمنا "وقوله ". )14(يدق املسلك إليها، فإذا تغلغل فكرك فأدركها فقد استحققت الفضل
ويدق يف أن تجمع أعناق املتنافرات املتباينات يف  الصنعة واحلذق والنظر الذي يلطف

  ".)15(وبقة وتعقد بني األجنبيات معاقد نسب وشبكة

أن االستعارة ال تقوم يف الواقع علـي  يعضد ذلك فرضية ريتشاردز املعروفة وهي 
  .)16(املشاة بقدر ما تقوم علي املغايرة أو االختالف

بقدر ما متنح الفرصة إلدراك املغـايرة أو لتأكيـد    -أي استعارية -فاملشاة مشاة شعرية
إن املشاة شعرية بقدر ما تسـمح خبلـق فجـوة    التضاد وبلورته وإضاءته، وبكلمات أخري، 

عميقة بني األشياء يف وجودها اجلديل أي يف عالقات تشاها وتضادها أو متايزهـا، وكلمـا   
اململوءة أو املكتشفة كانت الصورة عامة واالستعارة بوجه اخص أعمق فيضا  اتسعت الفجوة

  .)17(بالشعرية

واملشاة ذا الطرح تعين أن االستعارة املرفوضة هي اليت تنبه الذهن من خالل الوجدان إيل 
ما يف العامل من نواقص ومتناقضات، وال تومهه بانسجام زائف، أو وحدة مفتقدة، أو اسـتقرار  

إا االستعارة ذات الوظيفة املعرفية اليت تتحقق من خالل القلـق  . بث، أو هدوء أشبه بالعدمعا
األعظم سر كل ابتكار، ال من خالل املفهوم التطهريي األرسطي الذي يوهم بانسجام املشـاعر  

ة كما تعين أن الصورة االستعارية القريبة املكشوفة أو الصرحي. والعواطف بينما احلقيقة غري ذلك
تعتمد التشابه شبه املطلق، وهذا يفقدها قيمتها وجيعل دورها املعريف هامشيا إن مل يكن معـدوما  
ألا دف إيل اإلمتاع العابر أو التأكيد أو املبالغة أو التوضيح وغري ذلك من الوظائف املفارقـة  

  .   لطبيعة االستعارة

  :االستعارة املرفوضة والتقدمي احلسي) د(

ة املرفوضة حينما تعتمد علي هذا املفهوم للمشاة يعين أا تعتمد أيضا إن االستعار
علي املغايرة والتضاد بني العناصر والتنوع، وهذا جيعلها أصعب إدراكاً وأبعـد مرامـا،   

  ."تغلغل الفكر ودقة املسلك"وحتتاج كما يقول عبد القاهر إيل 
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هـي   -االستعارة كما قدمناف. وجوهر فكرة املشاة هو جوهر فكرة االستعارة    
عالقة االستعارة باألشياء عالقة لغوية . بناء لغوى من جهة، وبناء تصوري من جهة أخري

أي تسيطر عليها من خالل اللغة، بينما فكرة املشاة تنتمي إيل األشياء واملدركات عامة 
. حسـيا  واالستعارة باعتمادها علي املشاة تقدم املـدركات تقـدميا   -حسية أو جمردة

والعجيب يف األمر أن التقدمي احلسي ليس وقفاً علي االستعارة وحدها ولكنه قسمة بـني  
إخراج ما ال تقع عليـه  " -عند العسكري -فمن وظائفه. االستعارة آيا كانت والتشبيه

ومن مث " )18(احلاسة إىل ما تقع عليه، وإخراج ما مل جتر به العادة إىل ما جرت به العادة
ه صورة حسية تعتمد علي القران الواضح بني شيئني يف وجـه مـن الوجـوه    فإن التشبي

وإخراج ارد . كالصورة واهليئة، أو احلركة  والسكون، أو اللون، أو الصوت والصمت
ومبدأ القران غري مبدأ املشاة . يف صورة احملسوس إمنا يعين التركيز علي وجه من الوجوه

دأ القران يعين االلتفات إيل وجه أو وجهني يصالن أو فمب. الذي قدمناه أساس االستعارة
يقرنان بني شيئني يف سياق واحد علي وجه من التآلف والتوافق القريب أو البعيد، بينما 
مبدأ املشاة علي النحو السابق ال يعين التآلف وال احلفاظ علي وحدة الطرفني واستقالهلما 

هيئة من التنوع أو التضاد أو التآلف حبيث ندرك  كما يف التشبيه، وإمنا يعين االندماج علي
  .أن التقاء العناصر يف االستعارة قد أدي ا إيل حتول جديد يف مركب جديد

ومن هنا فإن التقدمي احلسي يف االستعارة يتم علي حنو أوسع مما يتم يف التشبيه، ومتثل 
ارة مع التقدمي احلسي، االستعارة به جوهر الفعل الشعري، وإذا كان هذا هو شأن االستع

فإن االستعارة املرفوضة شأا أكرب وأبعد معه خاصة إذا أدركنا أيضا أن التقدمي احلسـي  
كذلك تعتمده جماالت أخري مثلما جند يف لغة األحالم، فكثري من املفاهيم اردة تبدو يف 

يف فضـاء  األحالم أشكاال حسية، بل إن لغة احللم هي لغة الصورة عموما اليت تتشـكل  
واسع بعيد عن حدود الزمان واملكان والقيود االجتماعية األخرى، خاصة أن احللم جماله 

  .نشاط العقل الباطن
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أما شأن االستعارة املرفوضة مع التقدمي احلسي، فيمكن أن نلتمسه من خالل التقسيم 
تشـري  وحتدث باقتران كلمة  Reificationالداليل لالستعارة إىل استعارة جتسيدية 

وحتدث بـاقتران    Animation واستعارة إحيائية. Abstract داللتها إيل جمرد
كلمة يرتبط جمال استخدامها بالكائن احلي بشرط أال تكون من خـواص اإلنسـان   

ــاد   ــرد أو مج ــين جم ــها مبع ــرتبط داللت ــأخرى ت ــية. ب ــتعارة تشخيص  واس
Personification صية بشـرية،  وحتدث باقتران كلمتني إحدامها تشري إيل خا

  .)19(واألخرى إيل مجاد أو حي أو جمرد

والواضح من هذا التقسيم الداليل أن أكثر هذه االستعارات بعداً عن التشبيه وأدناها 
. إيل اإليغال والتداخل هي االستعارة التشخيصية، فاألويل ربط بني جمالني حمسوس وجمرد

ل جمرد أو حمسوس والثالثة دمج بـني  والثانية ربط بني جمال األحياء ما عدا اإلنسان وجما
جمال األحياء ومتثله مفردات عامل اإلنسان وجمال األحياء واردات واحملسوسات، فهـي  
استعارة ذات اتساع يف جماهلا وهي دالليا تستوعب كل ااالت احلسية واردة احليـة  

علـي درجـة مـن    والبشرية، ومن مث فإا متثل أعلي درجة نزوع إىل التقدمي احلسي وأ
وهي أقرب االستعارات إىل . اإلشكال يف التفسري والفهم، وأقصي درجات نشاط اخليال

يف إشارة واضحة إيل أا تذكار باملراحـل األويل يف   "الالشعور اجلمعي" ما مساه يونج
تاريخ اإلنسان حيث كان يرتع إىل احلسيات يف مواجهة اردات وإيل تسمية كل ما 

التشخيص صفة تتسرب "ولذا يصح أن نقول إن  )20(وإعطائه طابع احلياةيراه بالصورة 
يف كياننا عميقة موغلة ألسباب قد يكون من بينها بقايا االعتقادات القدمية يف أنفسنا، 

هذه االستعارة بعينـها  " )21(يف شكل غامض، وحاجة اإلنسان إيل وثاق يربطه بالطبيعة
آن واحد معا، وهي أعلي االستعارات، ارتباطا بالتقدمي هي االستعارة املوغلة واملرفوضة يف 

احلسي، وأعمقها جتسيداً للفعل الشعري الذي يتبلور ا إيل رؤية حتويلية باملعين العميـق  
  .للكلمة تتناول موجودات العامل عرب عالقات املشاة والتجاوز كما قدمنا
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حلس ذاته، واملدركات احلسية وإذا كان التقدمي احلسي مبدأ عاما جلميع الفنون، فإن ا
يعد جمال اهتمام علوم كثرية كالتربية وعلم النفس، خاصة يف جمال علم النفس التعليمـي  
الذي يركز علي جماالت اإلدراك ومدى ارتباطها باحلواس، وصـلة ذلـك باألشـكال    

ة وقد شغل علماء النفس باالستعارة وأمناطها ومصادرها، ورأوا أن جذر االستعار. والصور
أي أن قوى اإلدراك عند الشاعر  "االقتران يف اإلدراك" املرفوضة يرتبط عندهم مبا يسمي

تربط بني جمالني يصعب إن مل يندر الربط بينهما يف االستعمال العادي أو اليومي للغة، وأن 
هذا االقتران احلاد يؤدي دوراً مهما يف غرابة تكوين هذه االستعارة اليت ازدهرت علي حنو 

يف ظل فترة تارخيية سادها الفكر الرومانسي واإلبداع املرتبط به، وهو الفكر الذي  خاص،
  .أطلق طاقات اخليال عند املبدع واهتم ا اهتماماً غري مسبوق يف تاريخ نظرية النقد

تقتـرن يف   أوسكار وايلدولذلك وجدنا من مناذج هذه االستعارة أن املوسيقى عند 
كما يقترن العطش باالخضرار فيصري عطشاً أخضر، وأن ، بالقرمزية والبنفسجيةوصفه 

  ."والصوت أريج حيترق يف اللهب"شذي العطر ميكن مساعه 

واعتمد الشعر احلديث واملعاصر علي استغالل هذا اللون من االستعارة العتمـاده  
. املكثف علي املصادر الشعرية الرومانسية، وعلي نتائج علوم النفس والفلسفات املعاصرة

لقد كان لكثرة ورود هذه االستعارات املذكورة وأمثاهلا يف الشعر أثر يف لفت نظر النقاد و
واجتاهاتـه،  .. أصـوله : والدارسني إىل هذا اللون، فاهتموا بتجميعه ودراسته من زاويتني

وتبني هلم أن هذا اللون من االستعارة اعتمد علي االنتقال من اـال األدىن إيل اـال   
لون دافئ إيل جمال اإلبصار والصوت، "جماالت احلواس أي من جمال اللمس األرقى من 

". )22(كما أن انتشاره مل يكن مقصوراً علي شاعر واحد أو لغة واحدة أو فترة واحدة
إن . أعتقد أن غرابة االستعارة املرفوضة تعود إيل اعتمادها علي مبدأ التشابه كما قـدمنا 

ئص اجلوهرية لطريف االستعارة مبعين أنه ال يقـف عنـد   هذا التشابه ال يعتمد علي اخلصا
الشكل اخلارجي أو الصفات الذاتية لألشياء أو احترام املشاة الواقعية لعناصر االستعارة، 



 اجلزائر  –  األغواط جامعة  –  حمكمة أكادميية فصلية دولية جملـة:  الباحث

   231 ص /..........خاص باملؤمتر الدويل يف البالغة العربية:  2014أفريل /   15العدد 
 

بل يتعدي ذلك إيل الشعور اخلاص ذه العناصر واالنفعال النفسي ا الذي جيمع بينها يف 
جيمع بني عناصر صورته ينظر إليها من أكثر  فأبو متام مثال وهو. ضوء من منطقه اخلاص

  :من زاوية يف قوله

  كانت قتاداً لنا أنيابها العصلٌ**    إذا خراسان عن صنربها كشرت

الزاوية األويل خراسان اليت تتبدل يف وعيه الشعوري إيل حيوان مفترس خميف وهذه 
لف فيها خراسان وهـي مكـان   مث يتأمل من زاوية ثالثة يف الكيفية اليت تتآ. زاوية أخري

املشاة هنا مل تتم علـي  . مع حيوان مرعب يالزمك رعبه يف كل حال -وتاريخ وبشر
ولكنها متت علي مستوى الوجدان والتصـور يف حـدود   املستوى املرئي أو امللموس، 

التجربة اخلاصة اليت تري األشياء من منظار خيتلف عن املنظار الذي تراها فيه العـني  
  .أو الواقع )23(اردة

هذه الغرابة يف صنع التشابه بني العناصر تعطي االستعارة املرفوضة قدرة علي صـنع  
وقد عرف أبو متام يف تراثنا . حبيث تبدو مسة خاصة ا تقريبا" )24(التوافق مع االختالف"

ومن شـعره الـذي   . الشعري ذا الصنيع الفريد الذي حتول علي يد اآلمدي إيل نقيصة
  :هذه السمة قوله يترجم

  إذ الح أن الصدق منه ار**    خرب جال صدأ القلوب ضياؤه

  :وقوله  

غليلي على خـــــــالد خـــــاـلــد                   
                   )25(وضيف مهومي طويل الثواء 

ومهـا عنصـران   . عنصر مسعي، خيتلف عن النهار والضياء -يف املثال األول -فاخلرب
إطـار  . ان والضيف يف املثال الثاين خيتلف عن اهلموم أوهلما حسي والثاين معنـوي ضوئي
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التوافق بني هذه العناصر املختلفة فكرة التشخيص، وهي ذات أساس نفسي كما بينـا،  
نظـر   مجعت بني جماالت اخلاصية البشرية، وهو مجع حيتاج من التلقي إيل جهد غري عادي، وإيل

  :ه أمثال هذه االستعارة صدمة، وهذا ما جري إزاء قول أيب متامغري تقليدي وإال أحدثت ل

  وحطمت باإلجناز ظهر املوعد**    فلويت باملوعود أعناق الورى

  :وقوله

  هو كوكب اإلسالم ، أية ظلمة  **فمخ الكفر فيها رار 26(خيرق(  

ف باالستعارة وألن تكوين عناصر هذه االستعارة يتم كما رأينا علي حنو مغاير ملا عر
أتاك الربيع (القريبة اليت تنمي اإلحساس بالسكينة واالعتدال عند فئة من املتذوقني كما يف 

وهي ذات مرتع تشخيصي أيضا قريب املصادر قريب العالقات، فإن مـن  ......) الطلق
. وهو تآلف بني عناصر ليست خمتلفة فقط. مسات االستعارة املرفوضة أن تؤلف بني املتنافر

منا متضادة متنافرة، علي حنو اجلمع بني املوت مبعث األحزان واخلمر جالبة اللذات يف وإ
  :قول أيب متام

موت ن يف الوغى كأس27(وهي موصولة بكأسِ رحيقِ**    يتساقَو(  

  .فاملوت أصبح مخراً ألنه استشهاد، واالستشهاد يؤذن حبياة أكثر نعيماً وأوفر لذة

هي أبعد عن التشبيه، وهذا ينفي متاما  -التحليل واألمثلة بعد هذا -إن االستعارة   
فكرة أن أصل االستعارة تشبيه مبعين املشاة التقليدي الذي يهدر استقالل االسـتعارة،  

أما إذا أخذنا معين املشاة يف ضوء حتليله الذي قـدمناه، فـإن   . وجيعلها فرعا من أصل
كما هو متأكد من . ل لالستعارة من جهةالسياق يتصل ويستقيم، ويتأكد طابع االستقال

 -يف ذهن املتلقي -بل إن ما جعل هذه االستعارة مرفوضة هو تأبيها أن ترتد. قبل للتشبيه
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إيل عنصري التشبيه، وتأبيها إال أن تكون ترمجة فعالة وقوية للخيال من جهة يف حركتـه  
  .النحو الذي قدمناه وتواصله الدائب مع الذاكرة وما ا من أطر من جهة ثانية علي

 -وإذا كانت االستعارة املرفوضة منطاً خاصاً من أمناط االستعارة فإن األمناط األخرى
قد حوصرت بالتقاليد األدبية من جهة، واإلحلاح علي مطلب التـوازن   -مثل هذا النمط

لشاعر أما التقاليد األدبية فبدالً من أن تكون منجماً يتزود منه ا. واالعتدال من جهة أخري
يف سفره الشعري، صارت منطقة جذب قوية مبا صنعته أيدي النقاد والبالغيني واللغويني، 
إذ جعلوها معياراً ال مناذج يستفاد منها، وحاكموا كل شاعر إليه، وكما كان للغة عصور 
احتجاج، صار للشعر أيضا عصور احتجاج، وصار الشعر اجلاهلي خاصة واإلسـالمي  

هذه العصور، وإطاراً يعود إليه الناقد والبالغي قبل الشـاعر، وألن   واألموي عامة، ممثال
كانت هي الصورة البالغية الغالبة يف أشعار اجلاهليني وكالمهم حىت لو  "التشبيه"صورة 

فقد صار التشبيه الصورة اليت يقاس إليها أي منط " )28(هو أكثر كالمهم مل يبتعد"قال قائل 
  .من أمناط االستعارة

اإلحلاح علي مطلب التوازن واالعتدال، فمطلب توفره صورة التشبيه دون أدين أما 
فطرفاه بارزان يكاد املرء أن يصافحهما بيديه واسـتقالهلما متـوفر،   . جهد يبذله املتلقي

والعالقة بينهما فضالً عن قرا ووضوحها، ال جتعل أحد الطرفني يـذوب يف اآلخـر أو   
وما وفرته صورة التشبيه، وفرته القصيدة اليت . من الوجوه يتفاعل معه ألا تقف عند وجه

وكما أحلوا علـي أن  . أرادوا منها أن حتقق يف بنائها االعتدال والتناسب أو التوازن أيضا
الفضيلة وسط بني طرفني، فإن االعتدال كما هو مطلب أخالقي اجتماعي، صار مطلبـاً  

وصارت كل استعارة ال . رة بشكل خاصمجالياً حاصر بناء القصيدة، كما حاصر االستعا
  .حتقق هذا املثل اجلمايل استعارة مرفوضة ومشكوكاً فيها

أو  -تأكيد املعين -وبينما أحلت األمناط األخرى من االستعارة علي الوضوح والتأكيد
واملبالغة،  فإن االستعارة املرفوضة كانت تطل  -هكذا أرادها النقاد خاصة يف القرن الرابع
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ياة من منظور خمتلف وهو تكريس الغموض ال من أجل الغموض، ولكـن ألنـه   علي احل
صورة احلياة يف كثري من جوانبها، إن ما يبدو لنا من جوانب احلياة وما نظن أننا نعرفـه  
قطرة يف حبر من الغموض واهول، وهذه االستعارة بذلك فعل حتريضي علي اكتناه هذا 

  .وإرضاء للعقل، وإشباعاً للوجدانالغموض وسرب أغواره حتقيقا للذات 

وكما تكرس هذه االستعارة الغموض، فإا تقدم لوناً آخر من اجلمال ليس هو ذلك اللون 
الذي تبدو فيه احلياة هادئة باردة مسطحة، وهي يف حقيقتها غري ذلك، وإمنا هو لون يبحث عن 

لتآلف يف عمق املتنافر، حبيـث  متعة العقل يف املعرفة باكتشاف التوافق مع االختالف واكتشاف ا
يبدو املوت مخراً ألنه استشهاد، فيزول إمث اخلمر، ويبتعد اخلوف من املوت، ويتجلي إدمان املوت 
شهادة وفداء، ومن مث ينكشف البعد األخالقي والديين من خالل ما نعرفه إمثا وحترميـاً، ومـن   

ي أكثر من وجه من وجـوه احليـاة،   يف هذه االستعارة يتجل. خالل ما خنشى بسببه فراق احلياة
  .وينتفي اإلحلاح علي االعتدال مادام ال يعانق احلياة

ويبدو أن سيكولوجية الرفض تتجادل دوما مع سيكولوجية القبـول سـواء علـي    
. مستوى النمط االستعاري أو علي مستوى وظيفته أو حىت علي مستوى األنظمة الداللية

اليت حددت طبيعة االستعارة املرفوضة والعكس صحيح فإذا كانت االستعارة املقبولة هي 
فإن كالً منهما ينتمي إيل نظام داليل واحد هو اللغة، واللغة يف حد ذاا أصوات وأنسـاق ذات  

مرفوضة أو  ومع ذلك فهناك داخل هذا النظام اللغوي كلمات. طبيعة اتفاقية من اجلماعة اللغوية
ن مرفوضة أيضا ال يرجي ذكرها، وصيغ صـرفية  هي دوال علي معا "التابو"حمظورة مثل 

  .مهجورة أو مستهجنة، وتراكيب مرفوضة تربز اجلمال يف التراكيب املقبولة واملستحبة

وكما حيدث هذا القبول والرفض داخل النظام الواحد، حيدث أيضا داخل نظام داليل 
ردات اإلشارية اليت غري لغوى مثل نظام اإلشارات اجلسمية الذي يضم عدداً كبرياً من املف

تنهض ا حركات اجلسم وأعضاؤه، وهي تؤدي داللتها كما تؤدي االستعارة أو اجلملة 
داللتها، ويكفي أن نذكر أن العني متلك لغة خاصة فهي تعرب عما يف نفس صـاحبها إذا  
أراد أو مل يرد، وإذا حاول أن يبدي ما يريد أو أن خيفيه، وهي تكشـف عـن احلـب    
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لغة ذات تراكيب إميائية خاصة حتمل من الغموض مثلمـا حتمـل مـن    والبغض، وهي 
وال يفهمها إال أهلوها أو من ميلكون جهاز استقبال علي درجة  -كاالستعارة -الوضوح

وهلا مفرداا احلركية اليت وردت يف أشعار العرب ويف آيات . عالية من الذكاء واحلساسية
  .القرآن الكرمي

ورها داخل هذا النظام أيضا علي النحو الذي تنـهض بـه   وتنهض سيكولوجية الرفض بد
داخل نظام اللغة، فتتحدد طبيعة املرفوض وطبيعة املقبول يف عالقة مـن التجـادل فاإلشـارات    

اليت ينطق ا املتكلم الذي حياول أن ) وقد تنفصل عنها يف سياق ما(اجلسمية تصاحب الكلمات 
كما أن نظـام   )اإلشارات اجلسمية واللغة(الوسيلتني يعرب عن أفكاره ويتواصل مع غريه اتني 

وكما يعرف نظام اللغـة  . اإلشارات مثل نظام اللغة يستمد داللته من اصطالح اجلماعة اللغوية
بعض الكلمات احملظورة أو املستهجنة يعرف أيضا النظام اإلشاري بعض اإلشارات اجلسـمية  

  .)29(بية واملنفرةاحملظورة أو املستهجنة واحلركات اجلسمية النا

كما أن التقاليد اللغوية واألدبية هي اليت حددت املقبول واملرفـوض يف اللغـة ويف   
التصوير البالغي، فإن التقاليد االجتماعية وهي جزء من البناء الثقايف هي الـيت حـددت   

 -كالسلوك اإلشـاري -املرفوض واملقبول يف النظام اإلشاري اجلسمي، فالسلوك اللغوي
هو  -يف النظامني -يقة فردية، ولكنه أيضا ميثل حقيقة اجتماعية ومن مث فإن اتمعميثل حق

وعلـي هـذا فـإن    . الذي يقدم منوذج ما هو متفق عليه وما هو مرفوض أو مستهجن
البنية  -االستعارة املرفوضة هي بنية يف نظام ختضع ملا خيضع له، وتنفرد بذاا، ولكنهما معا

يف نظام من أنظمة اتمع يتفاعالن رفضا وقبوال مع أنظمـة هـذا   ميثالن بنية  -والنظام
    .اتمع، ويف مقدمتها ثقافته

  :اإلشارات املرجعية الواردة يف املنت  

  42ص:/الصورة الفنية يف النقد الشعري/ عبد القادر الرباعي -1
 51ص/أسرار البالغة/ عبد القاهر اجلرجاين -2
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/ القاهرة/ فصول/ اخللفية يف اإلبداع والتحليلدور املعرفة / حممد مفتاح: انظر -3
 85/86ص/1992يناير

 املرجع السابق والصفحة  -4
 املرجع السابق -5
االستعارات : وراجع حبثني يف غاية األمهية، األول 204ص/ يف النص األديب/ سعد مصلوح -6

ستعارة يف فهم اال: والثاين/ 1996/ دار توبقال املغرب/عبد ايد جحفة/ ترمجة/ اليت حنيا ا
 2005/الس األعلى للثقافة القاهرة/ حممد أمحد/ ترمجة/ األدب

 17أمحد درويش ص/ ترمجة/ بناء لغة الشعر/ جون كوين -7
 29ص/ املرجع السابق  -8

 585ص /عبد احلكيم راضي / عبد املنعم تليمة/ انظر النقد العريب-  9         
  20يف الشعرية ص/ كمال أبوديب  -10        

  18مرجع سابق ص / بناء لغة الشعر/ جون كوين-11        
  28األسرار ص / عبد القاهر اجلرجاين-12        
  251الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي ص / الويل حممد -13        
  139األسرار ص/ عبد القاهر اجلرجاين -14        

  136السابق ص  -                       
  21يف الشعرية ص / كمال أبوديب-15        
  املرجع  السابق-16        
  240/241الصناعتني ص/ أبو هالل العسكري -17        
  218يف النص األديب ص/ سعد مصلوح -18        
  90نظرية املعىن يف النقد احلديث ص/ مصطفى ناصف-19        
  136الصورة األدبية ص/ مصطفى ناصف-20        
  205/206دور الكلمة يف اللغة ص/ ستيفن أوملان-21        
  185الصورة الفنية يف شعر أيب متام ص / عبد القادر الرباعي-22        
  175السابق ص -23        
  82ص 2ج/180الديوان ج ص/ أبو متام-24        
  68ص 2ج/الديوان -25        
  105ص 2ج/الديوان -26        
  818ص  2الكامل ج/ املربد -27        
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  125اإلشارات اجلسمية ص / كرمي حسام الدين 28        
 :ــعاملراجـــ         

/ حممد أبو الفضل إبراهيم والبجاوي: حتقيق/ الصناعتني/ أبو هالل العسكري- .1
  .القاهرة/ اخلاجني

القاهرة / دار املعارف/ حممد عبده عزام/ حتقيق/ الديوان بشرح التربيزي/ أبو متام- .2
1964.  

جدة / النادي األديب/ دراسة أسلوبية إحصائية: يف النص األديب/ سعد مصلوح .3
1991.  

دار العلوم للطباعة / الصورة الفنية يف النقد الشعري/ عبد القادر الرباعي .4
  .1984والنشر

/ منشورات جامعة الريموك/ الصورة الفنية يف شعر أيب متام/ عبد القادر الرباعي .5
  .1980ن األرد/ إربد

  .1984القاهرة / دار الثقافة/ النقد العريب/ عبد احلكيم راضي/ عبد املنعم تليمة .6
  .1984بريوت/ مؤسسة األحباث العربية/ يف الشعرية/ كمال أبوديب - .7
  .ت.د.القاهرة/ األجنلو املصرية/ اإلشارات اجلسمية/ كرمي حسام الدين- .8
  .1958رة القاه/ مكتبة مصر/ الصورة األدبية/ مصطفى ناصف- .9

  .1965القاهرة / مكتبة الشباب/مشكلة املعىن يف النقد احلديث/ مصطفى ناصف- .10
البايب / أمحد حممد شاكر وزكي مبارك:حتقيق/ الكامل يف األدب والتاريخ/ املربد- .11

  .1939القاهرة / احلليب
  /املركز الثقايف العريب/ الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي/ الويل حممد .12

  .1990بريوت 
  :املترجم من املراجع        

  1987القاهرة/ مكتبة الشباب/ ترمجة كمال حممد بشر/ دور الكلمة يف اللغة/ ستيفن أوملان-
  1990القاهرة / هيئة قصور الثقافة/ ترمجة أمحد درويش/ بناء لغة الشعر/ جون كوين-

  :الدوريـــات          
  1992يناير/ القاهرة/ فصول/ يف اإلبداع والتحليل دور املعرفة اخللفية/ حممد مفتاح -
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  - منوذجا - نظرية النظم: مقاربة بني البالغة و اخلـطاب التداويل 

 ---------  

 اجلزائر  –جامعة البليدة   –الدكتورة فائزة حسناوي 

 ----------  

  :مدخل منهجي 

إن احلديث عن مكانة البالغة يف اخلطاب التداويل، يطرح علينا مجلة من التساؤالت ال ميكن      
اإلجابة عليها إال عرب حتديد و توضيح اإلشكالية البحثية، مث حتديد املفاهيم االبستيمولوجية 

تقف  من وراء البحث العلمي الكفيل بفهم للخطاب التداويل ، و رصد التيارات اللسانية اليت 
النشاط اللغوي يف عالقته باملوضوعات البالغية ، اليت ميارسها الفاعل املتكلم من أجل التواصل 

و اجتماعي، ضمن    من هذا املنطلق تكشف التداولية حقائق اللغة كنشاط فردي. مع املتلقي 
يت متكن الكالم من التجذر يف إطار الثالثية وظيفة كالمية يتم من خالهلا استخالص العمليات ال

  ).وضعية تبليغية-متلقي-مرسل( اآلتية

من هذا التوجه العام للتداولية تعددت زوايا النظر، واختلفت يف مدى ارتباط البالغة 
و عليه فالدراسات التداولية العربية، جندها مبثوثة يف امليدان البالغي عند .بالفكر اللساين التداويل 

وقد برزت معاملها أكثر يف نظرية النظم . الزخمشريوطني البالغة، كالباقالين و السكاكي أسا
عند عبد القاهر اجلرجاين، اليت سنحاول أن نقف عندها مليا ، مربزين األفكار اجلوهرية اليت 

ع وخنلص من تلك املقارنة إىل حتديد موق. و انعكاسها على النظريات التداولية الغربية  تتصف ا
  .نظرية النظم البالغية يف اخلطاب التداويل، و دورها اهلام يف اللسانيات احلديثة

  :الدرس البالغي و مراحله  -1

نشأت العلوم البالغية يف كنف املناظرات األدبية و املساجالت الشعرية يف 
يف شكل مالحظات نقدية بسيطة منذ العصر . األسواق األدبية ،كسوق عكاظ و غريه
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، و بداية العصر اإلسالمي ، مث أخذت هذه املالحظات يف التطور و التوسع ، غري اجلاهلي 
املربد يف القرنني الثاين و الثالث و أا ظلت هامشية عابرة ، حىت كان عصر اجلاحظ

  فقد ألف اجلاحظ كتاب) 1" .(اهلجريني

قيقي لعلم البالغة و اعترب من خالهلما املؤسس احل" احليوان "و كتاب "البيان و التبيني "  
متداخلة يف ثنايا املؤلفات " البديع واملعاين ا بقيت علوم البالغة من البيان وو عموم. 

املفاضلة بني األدباء و  و املقارنة و األدبية و النقدية تستخدم لالستعانة ا يف النقد
املوازنة بني أيب متام ، كما فعل قدامة بن جعفر يف نقد الشعر و النثر ،و اآلمدي يف الشعراء

  )2. "  (و البحتري ، و القاضي اجلرجاين يف الوساطة بني املتنيب و خصومه

قد ساهم القرآن الكرمي يف بلورة الدراسات البالغية و إمنائها ، فقد حتدى اهللا و
د الناس مجيعا و العرب خاصة، باإلتيان مبثل هذا القرآن، مليزاته البيانية و البالغية اليت تفر

  .مما شجع أهل البالغة يف البحث و التأليف يف معان القرآن و جمازاته. ا 

مث جاءت مرحلة ترتيب املادة البالغية، و تبويبها و لــم شتاا، من خمتلف 
  .املؤلفات والكتب املشهورة وذلك يف أواخر القرن الرابع اهلجري

د يف األدب العريب مث كانت بداية القرن اخلامس للهجري، مرحلة ضعف و مجو
بصورة عامة ، حيث بدأ االهتمام بالشكل على حساب املضمون ، وكان جهد الشعراء 

الفعل  فكانت ردة. منصبا على تكلف السجع و اجلناس و ما إىل ذلك دون االهتمام باملعىن 
كاء سلبية أيضا تتمثل يف ظهور تيار جديد يدعو إىل إمهال الشعر ، إذ ليس فيه إال ملحة أو ب

اإلعراض عن  ودعا هذا التيار أيضا إىل. مرتل ، أو وصف طلل أو ما إىل ذلك مما ال طائل حتته
  )2. (النحو ، ألنه ضرب من التكلف و التعسف ال فائدة منه بعد معرفة الرفع و النصب

هنا ظهر عامل جليل هو اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، حيث تصدى لكال التيارين و
الذين يهتمون باللفظ دون املعىن ، مبينا أن األلفاظ ما هي إال أوعية ، فهاجم أوالئك 
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و الفصاحة ال تكون إال يف اللفظ و املعىن معا ، و أن  للمعاين و خدم هلا ، وأن البالغة
  .املعول عليه يف ذلك هو النظم و ليس الكلمات املفردة يف اللغة

الشعر و النحو ، و نبه  إىل كما هاجم التيار الثاين الذي دعا إىل اإلعراض عن 
اللفظ ( ا من خالل عنصري اللغة أن البالغة ليست أمرا مستقال عن اللغة ، و أن دراسته

فهمه ، فوضع عبد القاهر وضرورية من أجل الوقوف على إعجاز القرآن الكرمي ) املعىنو
لدراسة اجلرجاين بذلك بداية مرحلة جديدة يف تاريخ علوم اللغة العربية هي مرحلة ا

  )3. (الوظيفية للغة

بعد هذه اجلولة املختصرة عن مراحل تطور البالغة نقف عند جمموعة تعريفات و 
  .حتديدات هلا حىت يتسىن لنا لربطها بالدرس التداويل و حبث العالقة القائمة بينهما

  :تعريف البالغة 

  :يوصف الكالم بالبالغة إذا اجتمع فيه عنصران 

مها فيما كانت له الداللة ، وذلك بأن يؤتى املعىن من اجلهة اليت حسن الداللة و متا - 1
  .هي أصح لتأديته

تربج الداللة يف صورة ية، وذلك بأن خيتار للمعىن اللفظ الذي هو أخص به و  - 2
  )4(أكشف عنه و أمت له 

تتجلى البالغة يف معرفة كيفية ربط اجلمل ببعضها ، و ملعرفة ذلك البد من  و
و حيدد املوقف أو احلال . ارتباط اجلملة باملوقف أو احلال الذي يقال فيه الكالممعرفة 

  )5).(لكل مقام مقال( وهذا ما عربوا عنه بقوهلم . وصف القول الذي يستوجبه 
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إن وظيفة اللغة األساسية هي التبليغ و التواصل بني الناس، و نقل ما يقصده املتكلم      
يعرف عبد  ي اليت حتدد عالقة املوقف أو احلال بالكالم، لذلكو هذه الوظيفة ه.إىل السامع

  )6. (القاهر اجلرجاين البالغة ، أا سوق الكالم وفق مقتضى احلال و مناسبة املقام

البالغة اسم جيري يف وجوه كثرية منها ما يكون يف : يعرفها ابن املقفع و
شعرا، و منها ما يكون يكون  السكوت ، و منها ما يكون يف االستماع ،و منها ما

، ومنها ما يكون خطبا ، و رمبا كانت رسائل، فعامة ما تكون من هذه األبواب ، سجعا
  )7. (فالوحي فيها، واإلشارة إىل املعىن أبلغ ،واإلجياز هو البالغة

  )8."(هي ما قرب طرفاه و بعد منتهاه'': أما اخلليل بن أمحد فقد عرفها بقوله 

املعاين املطروحة يف الطريق يعرفها العجمي "اجلاحظ فهي تلك  أما مفهوم البالغة عند
و العريب ، و البدوي و القروي ، و إمنا الشأن يف إقامة الوزن و تغري اللفظ ، و سهولة املخرج و 

  )9. "(كثرة املاء و يف صحة الصيغ و جودة السبك

كالم يف تتبع خواص تراكيب ال: " يف مفتاحه بأا ) هـ626ت(عرفها السكاكيو
اإلفادة و ما يتصل ا من استحسان و غريه ، ليحترز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم 

  )10. (على ما يقتضي احلال

يف اجتاه اجلاحظ و السكاكي سار العالمة ابن خلدون حيث يرى أن األصل يف و
اين موجودة عند كل واحد و يف صناعة النظم و النثر إمنا هو اللفظ و أن املعاين تابعة له ، ألن املع

  )11. (طرق كل فكر منها ما يشاء و يرضى ، فال حيتاج إىل صناعة

  .قيل أن البالغة هي معرفة الفصل و الوصلو

  .أا اإلجياز من غري عجز ، و اإلطناب من غري خللو

  .أا إبالغ املتكلم حاجته حبسن إفهام السامعو

  .أا القوة يف البيان مع حسن النظامو
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إىل غري ذلك من التعاريف، و جتدر اإلشارة هنا إىل أنّ ما وضعه السكاكي يف 
هو الذي أخذ به علماء ) املعاين و البيان و البديع(مفتاح العلوم ، من تقسيم لعلوم البالغة 

  )12. (البالغة من بعده ، وهو الذي استقرت عليه هذه العلوم إىل يومنا احلاضر

و احلق أن أظهر " ل أمحد حسن الزيات يف مفهوم البالغة من املعاصرين يقوو       
  الدالالت يف مفهوم البالغة، هي أناقة الديباجة و رشاقة السرد ، 

  نصاعة اإلجياز ، و براعة الصنعة ، فإذا كان مع كل ذلك املعىن الكثري ، و

 الشعور الصادق، كان اإلعجاز و ليس أدل على أن الشأن األول يف البالغة إمناو
هو لرونق اللفظ ، و براعة التركيب من أن املعىن املبذول أو املرذول أو التافه قد 

  )13." (يتسم يف اجلمال ، ويظفر باخللود ، إذا جاد سبكه و حسن معرضه

بعد هذه اجلولة يف تعريفات البالغة و تطورها، نسلط الضوء على العالقة اليت 
العالقة ينبغي سرب أغوار هذا املنهج ، من تربطها بالدرس التداويل ،و قبل حتديد هذه 

ومعرفة األسس اليت تبىن عليها هذه . تعريف للتداولية سواءا عند الغرب أو عند العرب
النظرية مث نصل إىل حتديد مقاربة بني البالغة و اخلطاب التداويل آخذين بعني االعتبار 

  .أمنوذج نظرية النظم لعبد القاهر اجلرجاين

  :ويل عند الغرب الدرس التدا -2

تعد النظرية التداولية من أوسع النظريات اللسانية املعاصرة ،و ذلك راجع إىل 
و اليت تعرف يف . التداخل احلاصل من جراء تقاطع هذه النظرية مع نظريات أخرى

   Pragmaticsالبحوث الغربية مبصطلح الرباغماتيك املقابل ملصطلح  

من قبل األستاذ طه عبد  1970و الذي ترجم فيما بعد مبصطلح التداوليات سنة 
." : " يف أصول احلوار و جتديد علم الكالم " الرمحان الذي يقول ذا الصدد يف كتاب 
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مقابال للمصطلح الغريب  " التداوليات"على مصطلح  1970وقع اختيارنا منذ 
" التفاعل " و " االستعمال"تبار دالالته على معنيي ألنه يويف املطلوب حقه باع" براغماتيقا"

. " ولقي منذ ذلك احلني قبوال من لدن الدارسني الذين أخذوا يدرجونه يف أحباثهم. معا 
)14(  

تضاربت اآلراء يف تعريف التداولية ، بسبب تعدد وجهات نظر الدارسني  : تعريفها - أ
يفية استخدام الناس لألدلة اللغوية يف فهي ختصيص لساين يدرس ك." هلذا احلقل املعريف 

  .صلب أحاديثهم و خطابام

كما يعىن من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك اخلطابات ، و األحاديث و بناءا 
...." على ما تقدم ميكننا القول كذلك بأن اللسانيات التداولية إمنا هي لسانيات احلوار

لية سنلقى اختالفا واضحا بني هذه و إننا يف عملية استعراض تعريف التداو) 15(
م إذ  1938سنة " ”Morris  هو تعريف شارل موريس" التعريفات فأقدم تعريف هلا 

أن التداولية جزء من السيميائية اليت تعاجل العالقة بني العالمات و مستعملي هذه العالمات 
  )16." (، وهذا التعريف يبقى واسعا يتعدى اال اللساين 

ا أن ندقق يف هذه التعريفات ، جند أن أدق تعريف هلا ما جيعلها متصلة إذا أردن   
تتطرق التداولية إىل اللغة " اتصاال مباشرا بالواقع املعيش و هو تعريف  فرانسيس جاك إذ 

  ."كظاهرة خطابية و تواصلية و اجتماعية معا 

صبغة اجتماعية أا أقوال تتحول إىل أفعال ذات " هناك اجتاه يرى يف التداولية و  
،مبجرد التلفظ ا ، ومنهم من يلخص التداولية يف دراسة اآلثار اللغوية اليت تظهر من 

خص خالل اخلطاب ، و تنظر يف عنصر الذاتية للخطاب و هذه التداولية تشمل ضمائر الش
كذلك ر يف اجلانب الضمين والتلميحي وهناك اجتاه ينظو. و مبهمات الزمان و املكان 

  )18." (للكالم احلجاجي
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يف كل احلاالت اليت تعددت فيها هذه التعاريف جندها مركزة على مبدأ و  
و أعين به أن السياق حاضر يف التداوليات ، ألنه بكل بساطة هو الفاصل الرئيسي . السياق

بني التداولية و ما سواها من نظريات لسانية ، وخاصة البنيوية و هي ذا جاءت كردة 
فإذا كانت اللسانيات السوسريية و البنيوية بصفة عامة  ، ال خترج . للبنيويةفعل انتقادية 

كالم ، فإن التداولية /لغة  De saussureعن إطار الثنائية اليت وضعها دي سوسري
ويف نفس املضمار تقول الدكتورة . منطلقها و قاعدا األساسية هو رفض هلذه الثنائية 

لتداولية جمموعة من النظريات نشأت متفاوتة من حيث تعترب ا" خولة طالب اإلبراهيمي 
املنطلقات و متفقة على أن اللغة نشاط ميارس ضمن سياق متعدد األبعاد ، إذ نستطيع 
القول بأن التداولية نشأت كرد فعل للتوجهات البنيوية مبا أفرزته من تصورات صورية 

عه ، فاللغوي جنده يعتمد عند مبالغ فيها ، خاصة عند اللساين األمريكي تشومسكي و أتبا
وصفه للظواهر اللغوية على التقابل املشهور الذي وضعه دي سوسري بني اللغة و الكالم ، 
حيث أبعد الكالم و هو الذي ميثل االستعمال احلقيقي للغة من دائرة اهتمام اللغويني و 

  )19." (اقتصرت الدراسة على بىن اللغة و نظامها

بالبحث يف العالقات القائمة بني اللغة و متداوليها من إذن التداولية تعىن   
الناطقني ا فيأخذ على عاتقها حتليل عمليات الكالم و وصف وظائف األقوال اللغوية و 

  )20. (خصائصها لدى التواصل اللغوي

كخالصة إمجالية هلذه التعريفات فقد حاول الباحث حممود أمحد حنلة إعطاء و 
  ومن هنا كان أوجز تعريف للتداولية:(حيث يقول  تعريف موجز للتداولية 

دراسة اللغة يف االستعمال أو يف التواصل ألنه يشري إىل : أقربه إىل القبول هو و 
أن املعىن ليس شيئا متأصال يف الكلمات وحدها ، وال يرتبط باملتكلم وحده ،و ال السامع 

  موحده ، فصناعة املعىن تتمثل يف تداول اللغة بني املتكل
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وصوال إىل املعىن الكامن ) مادي و اجتماعي و لغوي( السامع يف سياق حندد و 
  )21.) (يف كالم ما 

و . هذا يف ما خيص تعاريف التداولية عند الغرب و يف نظر الباحثني املعاصرين  
املهم بعد هذا هو ماذا عن مظاهر تطورها ؟؟ فقبل أن نتطرق إىل أهم حمطات التطور 

بية علينا أن نشري إىل أن احلقل التداويل اللساين عرف نظريات عدة تتفق على للتداولية الغر
املتكلم ، ( أن موضوع الدراسة هو العملية التبليغية ، وهذا وفق االهتمام بأهم عناصرها 

  .، لكنها ختتلف وفق رؤيتها للغة و املقام ) الوضعية التبليغية –املتلقي 

به هذه النظريات ، ألن موضوع البحث ال هنا حناول تلخيص أهم ما جاءت     
  : يتسع للشرح و التفصيل ، فأهم هذه النظريات التداولية و هي

  benvenisteنظرية احلديث لبنفنيست ) 1

  austine-searle . نظرية أفعال الكالم ألوستني و سريل) 2

     Griceنظرية قوانني احملادثة  جلريس) 3

  :نظرية احلديث  -1

أميل بنفنيست ( أول من نظّر هلا هو العامل اللغوي الفرنسي الشهري      
.E.benveniste (الذي أكد على ضرورة التمييز بني اللغة كسجل من األدلة  

و نظام تتركب فيه األدلة ، و اللغة كنشاط يتحقق من وقائع اخلطاب اليت  
 "راتاملؤش"ختصصها عالمات خاصة تلك العالمات اليت يسميها بنفنيست 

" احلديث"و يكمن دورها يف تفسري اللغة خطابا فعليا ، هذا التعبري يسميه   
)Enonciation" ( و ميكن للدارسني أن ينكبوا على دراسة البصمات اليت تشري إىل
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عنصر الذاتية يف اللغة مبا فيها الضمائر و العالمات  الدالة على الزمان و املكان و ذلك يف 
، جعيتها و داللتها يف سياق احلديثألقوال و الصيغ اليت تتجلى مرقهم يدرسون ا. اخلطاب

وهذه العناصر اللغوية اليت ال . وهي تعترب أقواال مبهمة ، إذا درسناها خارج السياق 
كل تتمثل يف ضمائر الشخص و املكان وتعرف داللتها املرجعية إال من خالل السياق 
اليت جتري ا عملية التلفظ و قد حدد  العالمات األخرى اليت تظهر و تربز الكيفية

التلفظ (بنفنيست كون جوهر التفرقة ليس بني اللغة و الكالم و إمنا الفرق يكمن يف الثنائية 
فامللفوظ هو املقصود من الكالم الذي يصاغ يف عملية التلفظ، وهو البنية ) . امللفوظ/ 

 ).املقروءة/ املسموعة (السطحية 

التلفظ هو إجراء اللغة يف االستعمال من خالل '' : ظ و يعرف بنفنيست التلف
  )22"(فعل فردي

معىن ذلك أن صاحب النظرية يركز على أن األنا وفق سياق معني حيث يقوم احلديث بني 
  .أنا و أنت حبيث يتبادل كل منهما املواقع

  أنا                                        أنت

  أنـا                                      أنت

لننتقل إىل نظرية ثانية األهم استطاعت أن تتوغل أكثر يف عمق العملية التبليغية و هي و
  نظرية أفعال الكالم 

  La théorie des actes du langage :نظرية أفعال الكالم -2

ضمن وضعيات حمددة وتنطلق من مسلّمة مفادها أن األقوال الصادرة عن املتكلمني  
تتحول إىل أفعال ذات أبعاد اجتماعية، و ترجع هاته النظرية يف أول عهدها إىل الفالسفة 

   AUSTINE" أوستني" التحليليني اإلجنليز و رائدها 
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( يف املرحلة األوىل لنظريته أنه قسم فيها األقوال ) أوستني(إن ما يهمنا يف نظرية 
بني مقصوده بالنوعني علينا Kو قبل أن  .أقوال إنشائية  إىل أقوال تقريرية و) امللفوظات

يف املرحلتني األوىل و اليت ) أوستني(أن نعرف نقطة مهمة كانت األساس املشترك لنظرية 
و هذا هو " فعل كالمي"أن أي عملية تكلم هلا معىن تعترب ) أوستني(تتمثل يف اعتبار 

 ) أوستني(فلقد أدرك .جوهر نظريته

ت فقط بل هي أيضا أفعال أن اللغة ليست بىن و دالال" searle ) سريل(و تلميذه 
إذن . كالمية تربط بني املتكلم و املستمع و اهلدف من هذا النشاط هو التأثري يف املستمع 

  .هناك فعل و رد فعل

                                                                                  
  سلــبـي              لـغــوي        

  غري لغوي                            

  :    ويقسم أوستني رد الفعل إىل      

              لغوي                                                                            
  إيــجـابـــي                 غري لغوي                 

أما يف املرحلة الثانية من النظرية فقد أعاد النظر فيها، حيث رأى أن للفعل الكالمي ثالث 
  :جوانب 

وهو الفعل الفيزيولوجي  (actes locutoire): الفعل الصويت أو الفعل اللغوي  - 1
  .ات اليت نسمعها عندما نقول شيئا له معىن معيناللتفوه ، أي جمموع األصوات و الكلم
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ويقصد بذلك  (acte illocutoire)) أو الفعل املقصود من التفوه(الفعل اإلجنازي  - 2
املضمون أو املدلول الذي يدل عليه الفعل الصويت ، وهو القيمة االجتماعية للقول أو 

  .هل هو شكر أم ديد أم سخرية أم إعتذار ؟؟؟ مثال: التفوه 

  acte perlocutoireالفعل التأثريي  -3

يتمثل يف رد الفعل الناتج من املخاطب سواء لغوي أو غري لغوي ، سواء سليب أو و  
  هذا عن نظرية أفعال الكالم فماذا عن نظرية شروط احملادثة أو قوانني اخلطاب؟   .إجيايب

 :نظرية شروط احملادثة أو قوانني اخلطاب  - 3

مفهوما أعم ميكن أن يشتغل مبعزل عن الكالم كما ) Griceغرايس (يقترح     
كما يؤسس مبدأ التعاون . ميكنه ان ينظم أي تواصل كان باعتباره سلوك عقالين للفرد

 .حول مقاصد املشاركني

ففي نظر أصحاب هذه النظرية أن هناك جسور تواصل ضمنية خمزنة يف ذهن      
قوانني (تندرج حتتها القوانني العامة " باالفتراضات املسبقة " املتخاطبني أو ما يعرف عنه

وألن الغاية هي توصيل فكرة و . و معلومات خاصة بأقطاب العملية التواصلية ) اخلطاب
وهي كيفية االنتقال " باألقوال املضمرة"معىن معين من الرسالة فقد اهتم أصحاب هذه النظرية 

كما أنه يف حواراتنا اليومية العادية نستعمل .عىن املقصودمن مستوى التلميح للوصول إىل امل
طرائق خمتلفة،حناول أن حندث تأثريا يف املستمع بغية جعله يقتنع بفكرة ما ، أو أن نسعى من وراء 

العملية التأثريية هي  وهذه.هذه التقنية إىل محل املستمع على قول شييء ما ،  أو القيام بفعل ما
جمموعة من العمليات اخلطابية ترتبط بعوامل الوضعية "فهو ميثل ) 23"(اليت تدعي احلجاج

التبليغية من جهة ، وبالصيغ اللغوية من جهة أخرى ، ويتوقف ذلك على العمليات الذهنية 
  )24." (ملتخاطبني و ما ينجر عنها من استنتاجات خاضعة ملقدمات
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احلجاج تكمن يف أا اإلطار التداويل لعملية " خنلص من هذا الطرح إىل أن      
تتدخل يف آراء و سلوكات املتكلم و املستمعني عن طريق التأثري فيهم ، وذلك حلملهم 
على الوصول إىل النتائج اليت توصلنا إليها و االقتناع ا ، و احلجاج كما يقول بعضهم 

على  ليس فقط البحث عن إقناع الغري ولكنه أيضا بناء منط متثيلي الغرض منه هو التأثري
  )25..."(املستمعني

هذا عن أهم مبادئ نظرية شروط احملادثة اليت قدمت شروطا ، لكي ينجح     
املقام ، كما و) املتلقي(املتكلم يف إيصال رسالته ، اهتم الدارسون يف هذه النظرية باملستمع 

بقة ، استطاعوا أن يكشفوا لنا عن كواليس العملية التبليغية ، مبا يعرف باالفتراضات املس
تلميذ أوستني و ) سريل(تعمق فيها وأما عن األقوال املضمرة فلقد حتدث عنها البالغيون 

   .حنن شخصيا نعترب هذه النظرية أعمق النظريات للتداولية 

أما عن أهم عنصر يف التداولية و هو السياق أو املقام الذي وجدناه حاضرا بالضرورة يف        
التداولية ، فإن الذي ينبغي التنبيه إليه هو أن السياق أنواع كثرية ، و كل نقطة من نقاط النظرية 

و سياق احلال هو كل ما حييط . "الذي هو  جوهره" سياق احلال"املهم منها يف الدرس التداويل 
باألشخاص املتكلمني يف عملية التواصل من مكان و زمان و ظروف و دوافع جتعلهم يتواصلون 

ط االجتماعية اليت تؤخذ بعني االعتبار يف دراسة العالقات املوجودة بني جمموع الشرو: أو هو 
السلوك االجتماعي و اللغة و هي املعطيات املشتركة بني املرسل و املتلقي و السياق الثقايف و 

  )26" (النفسي ،والتجارب و املعلومات الرائجة بينها 

اء السلف بقضية السياق يف مبحث وجتدر اإلشارة إىل أننا سنتناول مدى اهتمام علم     
  .الدرس التداويل عند العرب

 :الدرس التداويل عند العرب  -3

كما رأينا يف السابق فإن التداولية هي دراسة علمية تكشف حقائق اللغة كنشاط     
فردي اجتماعي، إا التقاط صورة حتليلية لعمليات التواصل اليت تقوم ا يوميا مع اآلخرين 
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ومنه فالدراسة التداولية تضرب جبذورها يف عمق . ق املنظور اللساين للتداولية و هذا وف
  ..الفكر اللغوي العريب و الفكر التشريعي

فإن .وإذا كان البنيويون ركزوا على دراسة اللغة كبنية ذهنية جمردة ملك جمتمع ما    
للمقام دورا كبريا يف  كما جند. العرب يف دراستهم للبنية مل يهملوا البعد االجتماعي للغة

وخالصة " و يف هذا اال يقول عبد الرمحان حاج صاحل .العديد من األحكام النحوية
القول هنا هو أن النحو العريب قد وضع على أسس ابستمولوجية مغايرة ألسس اللسانيات 
البنيوية وخصوصا يف املبادئ العقلية اليت بنيت عليها حتليالته ،هذا وليس االختالف 
متوقفا على هذا اجلانب بل هناك أيضا اختالف آخر يف النظرة إىل البحث يف اللغة  نفسه 

وهذا الذي قلناه يترتب عليه شيئ قد جتاهله ....وتدوين الكالم من أجل التحليل
الوصفيون وهو أن اللغة ليست فقط نظاما من األدلة املسموعة ، بل هي زيادة على ذلك 

وهذا ) ويشعر ا عندما يعثر لسانه(من يتكلم ا دومنا شعور  قوانني وأصول يعمل ا كل
هو عني اخلالف بني النحو األوريب التقليدي و اللسانيات البنيوية إذ متتنع البنيوية من النظر 

ويف هذا املوقف يكمن سبب السكون . يف القواعد ألا تفرض يف نظرها معيارا معينا
ذ كيف يصدر أهم شيئ يف اللغة هو السلوك اللغوي املهول الذي تتصف به هذه الرتعة إ

أو بعبارة أخرى كيف يترك البحث يف الكالم نفسه كفعل من األفعال اليت يتحصل ا 
  .نظام اللغة 

وهذا موقف اإلجيابيني و الظاهرية اللغوية الغربية اليت ال ترى يف اللغة إال ما     
لكالمي و ال تلتفت أبدا إىل تصرف يسمع مث ما يتسق و يتقابل يف داخل التسلسل ا

  املتكلم يف اللغة يف دورة ختاطب هي أحوال معينة فأخرجوا بذلك الذات 

)le sujet ( وهو املتكلم ناسني أن اللسان هو الشيئ)un objet ( و أفعال أيضا تسلط
  )27." (على هذا الشيئ
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إذن .باملتكلم وهكذا نستنتج من مقولة الدكتور أن النحاة اهتموا باملقام و     
فالدراسة التداولية منا جزء ال يتجزأ من النحو العريب ، و أحسن مثال على ذلك مفهوم 

كما جند الدراسة لتداولية العربية يف رحاب .النحاة للجملة و الكالم، و القرائن املقامية 
بسبب الفكر التشريعي فيما خيص تفسري القرآن الكرمي ، أليس دراسة داللة اآليات مقرونة 

  أليس سبب الرتول هو جزء بل هو املقام ؟و نزوهلا؟؟

أي أن دراسة الظروف و إىل من وجهت اآليات ، وألجل ماذا، هي دراسة 
أضف إىل ذلك أن املسلمني درسوا مقاصد الشرع و كل هذه األمور هي من .تداولية

راعاة أو مطابقة أن يف تراثنا العريب علم خاص مب كما تبني لنا .صميم الدراسات التداولية
  .الكالم ملقتضى احلال و هو علم املعاين ، إنه يتجذر يف عمق الفكر اللساين التداويل

إن املتصفح لإلرث اللغوي و الفكري العربيني جيد أقوال العلماء العرب يف السياق      
، و عندما نقول السياق فإننا نعين به كل )اللسانية( كاآليت ،جندها اليوم يف النظريات املعاصرة 

لكل مقام : (أنواع السياقات و خاصة املقامية ، و لعل هذا يتجلى بصورة واضحة يف عبارة 
فهذه اجلملة على قصرها فهي محالة لبذور نظرية سياقية مستقلة ، ولعل الذين اهتموا  )مقال

  .علماء األصول يان مث يأيت بعدهم علماء النحو وباملقام هم علماء البالغة و الب

نعلم جديدا أن علماؤنا اهتموا باجلانب التواصلي للغة ، و خاضوا فيه خوض      
لفة املناحي و املشارب ، ومن جلّ ما توصلوا إليه أم اجلسور و أفادونا بنظريات خمت

درسوا الكالم داخل املقام أي كيف نفهم اخلطاب ؟ أبعيدا عن السياق الذي دار فيه 
  اخلطاب أم ال ميكننا أن نفصل اخلطاب عن السياق ذاك ؟

أمحد .د:و قد قال ذا الرأي كثري من الدارسني العرب املعاصرين منهم "  
ومنهم جعفر دك الباب و عبد الرمحان ...املتوكل و يف دفاعه عن وظيفة التراث العريب

  )28."(احلاج صاحل
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مث إذا شرعت يف الكالم "ومن ذلك ما قرره أبو يعقوب السكاكي يف املفتاح  
ام، وكل حد ينتهي إليه الكالم مقام ، وارتفاع شأن الكالم فلكل كلمة مع صاحبتها مق

يف باب احلسن و القبول واحنطاطه يف ذلك بسبب مصادفة الكالم ملا يليق به هو الذي 
  )29.."(نسميه مقتضى احلال

هو ما بعرف يف الدرس التداويل املعاصر اليوم " نسميه مقتضى احلال"فقوله 
فحقيقة هذا السياق يف . سياقات يف هذا الدرس اللساينبالسياق احلايل ، وهو من أهم ال

مطابقة ملقتضى احلال مع "التراث العريب خاصة البالغي منه تظهر يف تعريف البالغة بأا 
فصاحته ، فالكالم البليغ هو الكالم الواضح املعىن ،الفصيح العبارة املالئم للوضع الذي 

ويقتضي احلال :  يضيف القزويين قائال مث) 30"(يطلق فيه و األشخاص الذين خياطبون 
  )31" (اختالف مقامات الكالم ، وتفاوا حسب املواطن و املواضع اليت يقال فيها 

) أوستني(و لقد رأينا أن نظرية أفعال الكالم يف املرحلة األوىل قسم فيها    
اعترب ) تنيأوس(األقوال إىل إنشائية و تقريرية و هو نفس مفهوم العرب هلا من فارق أن 

أن يكشف وجه ) عمر بلخري(القول الكالمي فعال أو مجال ، و قد استطاع الدكتور 
حينما نقرأ .....''و أفكار السكاكي إذ يقول ) سريل(املطابقة أو التشابه الكبري بني أفكار 

املنطق الذي سلكه السكاكي يف تفسري األسلوب الذي تنتقل فيه الداللة من قول آلخر يف 
  نندهش للتقارب املوجود بينه" مفتاح العلوم''كتابه 

عندما قسم السكاكي الكالم إىل خرب و إنشاء ، فقد وضع لكل ) سريل(و بني    
قسم منهما شروطا مقامية تتحكم يف إجنازه ، أي يف إجرائه ملقتضى احلال ، ويتفرع عن 

ميكن للخرب .ملقامهذه األنواع نفسها أغراض تتولد يف حال إجراء الكالم على ما يقتضي ا
إذا أجري الكالم على غري أصله أي على خالف مقتضيات احلال أن خترج يف قصد إىل 

...." أغراض خمتلفة كالتلويح و التجميل بأن أنواعه األصلية خترج عن األصل و املقامات
)32(  
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شريعي ، ومنه فالدراسات التداولية العربية جندها مبثوثة يف امليدان النحوي ، البالغي ، الت
لكن البالغيني وإن كانوا قد اهتموا باملقام و مراعاة حال السامع ، ورغم أن الدكتور 

  ) سريل(قد تفاجأ من الشبه املوجود بني أفكار ) عمر بلخري(

و أفكار السكاكي ، فال أدري كيف غابت عنه حقيقة ساطعة كالشمس و هي 
ل دون حتفظ أن العالّمة عبد القاهر وأستطيع القو" لعبد القاهر اجلرجاين "نظرية النظم 

اجلرجاين يعترب الرائد األول بال منازع يف احلقل التداويل العريب ، ألن عبد القاهر اجلرجاين 
كان مهّه الوحيد يف هاته النظرية كيف نوصل املعاين إىل اآلخرين حسب مراعاة فكر 

  .املستمع و املقام و بصمة املتكلم فيها 

  :يف ضوء املنهج التداويل " بد القاهر اجلرجاينع"نظرية النظم عند 

علما من أعالم الثقافة اإلسالمية الذين ظهروا ) هـ471ت(يعد عبد القاهر اجلرجاين    
  .يف القرن اخلامس اهلجري و تتمثل نظريته يف كون اللغة هدفها التواصل اإلجتماعي

  .أنه من يصنع اجلملة يف احلقيقة هو السامع-

  .املقام لدرجة تفريقه بني البىن اللغوية انطالقا من املقام تركيزه على -

مع هذا يركز على بصمة املتكلم من حالل تقسيمه النظم إىل درجات خاصة بإبداعية  -
  .الفرد املنتج لرسالة

إن يف عمق نظرية ثالث أبعاد تعكس األفكار اجلوهرية للنظريات التداولية الغربية      
، يركز اجلرجاين على أن املتكلم يرسل الرسالة ليعلم السامع شيئا اليت تعرضنا هلا سابقا

  )نظرية أفعال الكالم(جديدا ال يعلمه ، إذن فإنه يؤثر فيه 

يقدم اجلرجاين نصائح للمتكلم حىت تنجح رسالته ، وهذا يشبه إىل حد ما -
  ).قوانني اخلطاب(
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بصمته يف رسالته يركز اجلرجاين على أن اللغة نتاج ،ولكل فكر شخصيته و -
وانطالقا .رغم الشروط العامة اليت قدمها اجلرجاين من مراعاة املقام ، ومراعاة حال املستمع

  .من تلك البصمات ينقسم النظم إىل درجات

على األنا يف ) بنفنيست(وهذا يشبه تركيز –إنه يركز على األنا داخل العملية التبليغية - 
 .لسانيات التلفظ

لى أن لكل رسالة أغراض و مقاصد ، على املتكلم أن يراعيها تكلم اجلرجاين ع-
يف عملية إنتاج الرسالة، حىت يصل الغرض للمستمع و هذا ما تكلمت عنه التداولية الغربية 

ومع هذا فهناك اختالفات كون اجلرجاين يسلط الضوء على املراحل اليت جتعل . كذلك 
  من الرسالة ناجحة 

  .مراعاة املستمع - 1

  .عاة املقاممرا- 2

  .مراعاة النظام النحوي- 3

  .على املتكلم أن يصوغ رسالته مبا حيقق أهدافه و أغراضه من الرسالة- 4

وعليه فاالختالف يكمن يف تركيز عبد القاهر اجلرجاين على مراعاة املتكلم لقوانني علم  -
ا جديدة النحو، و يعتربها أساس عملية النظم رغم أنه يقدم لنا من خالل نظريته أفكار

  .جتعل من النظم جيدا و ناجحا 

فهو إذن يعود إىل البنية ،وهنا يكمن االختالف، فالنحاة ال يدرسون البنية يف غياب  -
البعد االجتماعي هلا ، وكذا اجلرجاين مل يدرس عملية إنتاج املتكلم لكالمه أو صياغته 

  .للمعىن إال على ضوء البنية
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إذ يرى أن ) شارل موريس(للتداولية  وهذا ما ركز عليه صاحب أول تعريف
علم (الدارس ال يصل إىل البعد التداويل للغة إال بعد دراسة عالقة العالمات ببعضها البعض

  ).علم الداللة(،مث عالقة العالمات مبراجعها )التراكيب

وال نعتقد أن نظرية النظم نظرية حنوية بالغية فقط بل هي نظرية يصب فيها كل     
وعلم ) املعىن و معىن املعىن(لسانية األخرى من علم الداللة إذا تكلم اجلرجاين يف األبعاد ال

  .اخل.... األسلوب و حتليل اخلطاب

ضف إىل ذلك أن اجلرجاين مل يركز يف نظريته على اخلطاب بقدر ما ركز على     
اجلملة ، وهذه نقطة اختالف أخرى بينه و بني الدراسات التداولية اليت ركزت على 
امللفوظ أي الفعل الكالمي و مل حتصره يف اجلملة ،بل قد يتعدى إىل اخلطاب و النص ، 

مطيط ،ألن اجلرجاين ركز عموما على آلية إنتاج ومع هذا فإن نظرية النظم قابلة للت
ومن حتصيل حاصل أن تكون عملية اإلنتاج هذه يف أكثر من مجلة ، ولكن اجلرجاين رمبا . اجلملة

ركز على اجلملة ألا أحسن مستوى صاحل للدراسة نستطيع من خالله أن نعكس احلقائق 
  .واة النص  ال يقوم إال ا املتوصل إليها لتشمل مستوى أرقى من اجلملة، بل هي ن

وبعد هذا كله نستطيع القول أن نظرية النظم هي دراسة لسانية تداولية ،ألن      
التداولية اللسانية تفتح أبواا جلميع الدراسات العلمية اإلنسانية ،ألن موضوعها يفرض 

  .ذلك ،كما أشرنا إىل ذلك سابقا

ته التداولية ندع اآلن أقواله لنا عن و بعد عرضنا ألهم مفاهيم اجلرجاين يف دراس 
  .احلقيقة اللغوية و نعين باحلقيقة ،أن نظرية النظم تصب يف عمق الدراسات التداولية

ونبدأ أوال بنظرة عبد القاهر اجلرجاين للغة ،حيث يراها جسر ينقل به املتكلم     
ومما يعلم ببداهة :"ل إذ يقو. أفكارا  م املستمع بغية التواصل بني أفراد اتمع الواحد

  العقول أن الناس إمنا يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض املتكلم 
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  )33" (و مقصوده  

  )بنفنيست(لسانيات التلفظ            )      املتكلم(هنا يركز على األنا  - 1

  )سريل(الغرض و املقصود                 نظرية أفعال الكالم - 2

  :ويقول يف مقام آخر 

أن الفساد و .ويف نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم و عابوه من جهة سوء التأليف " 
اخللل كان من أن تعاطى  الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غري صواب وضع يف 
تقدمي أو تأخري أو حذف أو إضمار أو غري ذلك ما ليس له أن يضعه و ما ال يصوغ و ال 

إذا ثبت مجيع ذلك  ثبت أن ليس هو شيئا غري توخي و....يصح على أصول هذا العلم
  )34. "(معاين النحو وأحكامه فيما بيم الكلم و اهللا املوفق للصواب

ألن النحو ليس علما .وهنا ركّز اجلرجاين على مراعاة املتكلم لقوانني النحو     
  )لمةلبنية الك(اخترع قوانني اللغة بل اكتشف قوانني النظام التركييب و اإلفرادي 

وألن هاته القوانني ليست موجودة لزينة إمنا ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية توصيل 
وهو نفس الشيئ الذي و . املعىن أي أن الداللة تتوقف بنسبة كبرية على النظام النحوي

  ".شارل موريس" ركز عليه عليه 

ورغم أن عبد القاهر اجلرجاين ركز يف هذا املوضع على وجوب مراعاة املتكلم 
إال أنه يف موضوع آخر يسلط الضوء على حقيقة هي أن مراعاة معاين .لقوانني علم النحو 

وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاين النحو : "النحو  يتم وفق شروط معينة فيقول 
 من شأا أن تكون فيه فاعلم أن الفروق و الوجوه الكثرية و على الوجوه و الفروق اليت

ليس هلا غاية تقف عندها و اية ال جتد هلا ازديادا بعدها،مث  اعلم أن ليست املزية بواجبة 
هلا يف أنفسها ،و من حيث هي على اإلطالق ،ولكن  تعرض بسبب املعاين و األغراض 
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ا من بعض و استعمال بعضها مع مث حبسب موقع بعضه.اليت يوضع هلا الكالم 
  :و يقول يف موضع آخر ) 35."(بعض

م بأنفس الفروق و الوجوه فتستند إىل اللغة واعلم أنا مل نوجب املزية من أجل العل"    
،ولكنا أوجبناها للعلم مبواضعها و ما ينبغي أن يضع فيها ، فليس الفضل للعلم بأن الواو 

و ألفت رسالة أن  ولكن ال يتأتى لك إذا نظمت ...خللجمع و الفاء للتعقيب بغري ترا
وهكذا فاجلرجاين يركز على  )36." (حتسن التخري، و أن تعرف لكلّ من ذلك موضعه 

  :مراعاة املتلكم للنظام النحوي يف عملية إنتاجه للجملة يقوم على 

  )املقام(مراعاة املوضع - 1

  .امراعاة أغراض الرسالة و األهداف اليت ترمي إليه- 2

  :ويكشف لنا اجلرجاين أن التراكيب اللغوية مثل قولنا 

  زيد منطلق- 1

  زيد هو منطلق- 2

  .زيد هو املنطلق- 3

لكن يف احلقيقة معانيها خمتلفة ،وهذا ألن اجلرجاين يربط .قد تبدوا هلا معىن واحد
ال التراكيب اللغوية باملقام الذي قيلت فيه و هو يعرب عن املوضع لداللة على املقام و ح

  .السامع

  .املستمع خال الذهن متاما من اخلرب: 1فاجلملة 

  .املستمع يشك يف اخلرب،فيستعمل املتكلم الضمري هو للتأكيد:2اجلملة 
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ليؤكد على خربه " أل"و املتكلم يستعمل تأكيد آخر و هو .املستمع منكر للخرب:3اجلملة
  .بقوة أكثر،مقنعا بذلك املستمع

  .أي عملية إقناع املتكلم للمستمع.رب قد درسوا احلجاجومثالٌ مثل هذا يعكس أن الع

ويقدم اجلرجاين أمثلة كثرية مثل هذا النوع،حيث حيلّل البنية حسب املقام الذي   
قيلت و تقال فيه، ومنه فدراسته تصب يف عمق الدراسة التداولية الغربية ،حسب ما رأيناه 

أما فيما خيص احلجاج فليس هناك دراسة تعكس أن العرب قد تناولوا جانب إقناع . سابقا
  .إذ تعمق العرب يف هذا الفن أيما تعمق" بفن اخلطابة"عندنا السامع من ما يعرف 

لقد أعطينا جمرد صورة بسيطة عن موضوع التداولية العربية و إن خاض      
قدماؤنا هذا املوضوع لكن ما الحظناه عند حمدثينا العرب أم و لألسف مل حياولوا توسيع 

ولية ، وكان كل عملهم مقتصر يف تطبيق و تعميق ملفاهيم العربية انطالقا من الدراسة التدا
  ...و اخلطابات و غريها املناهج الغربية على النصوص األدبية و املسرحيات

وهلذا أملنا كبري أن جيد هذا املنهج ضالته عند لغويينا و باحثينا العرب قصد 
ة إضافو تطوير املفاهيم، واخلوض أكثر يف غمار هذا املنهج بغية االستفادة و اإلفادة 

  .اجلديد على الساحة اللغوية 

  :اخلـــامتــــة 

  يف زقاق الدرس البالغي ) املتواضعة(من خالل هذه اجلولة القصرية     

  :التداويل ميكننا أن خنلص إىل بعض النتائج املهمة و

  .حتقيق مبدأ الصلة الوثيقة بني البالغة و اخلطاب التداويل- 1

  استطاع هذا املنهج اللساين اجلديد إعادة السلطة للكالم و بالتايل للمتكلم - 2
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  .السامع ،وهكذا السياق و مالبساته ،وهذه هي النقطة اليت أمهلها الدرس البنيويو

توصل هذا املنهج إىل دراسة  اللغة دراسة علمية دقيقة ،حيث يتم اخلروج بنظرية - 3
  .لكالمية و تصنيف األفعال و شروط اخلطاب و السياقحيوية تتمثل يف نظرية األفعال ا

إن الشيئ الذي زاد من مصداقية هذا التوجه اجلديد هو تقاطعه مع العديد من العلوم و - 4
  .التخصصات مما جعله أكثر ثراء

  يف هذا املنهج ما يدل على أن العرب كانت هلم جوالت مع الدرس التداويل - 5

حنو (يت توصلوا إليها يف العلوم اللغوية وذلك من خالل تلك  األفكار ال
  .و ما نظرية النظم إال خري مثال على هذا السبق العلمي يف تراثنا العريب.....) بالغة.

وما يزال البحث مفتوحا يف هذا املنهج للمزيد من املقاربات العلمية بني ما 
  .توصلوا إليه و ما هو موجود عندنا هنا و هناك

  :هـوامش البحث 

  .119ص 1995خصائص العربية و اإلعجاز القرآين،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر –د شامية أمح-1

 .28ص 1980املوجز يف شرح دالئل اإلعجاز ،مطبعة اجلليل دمشق –جعفر دك الباب -2

  .120ص 1995خصائص العربية و اإلعجاز القرآين ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر –أمحد شامية -3

  .28ص 1980املوجز يف شرح دالئل اإلعجاز ،مطبعة اجلليل دمشق –الباب دك  -4

  .املرجع نفسه-5

  .62ص1992الطبعة الثالثة القاهرة -عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،مكتبة اخلاجني -6

  .64املصدر نفسه ص-7

  .18ص1976-2طاهليئة املصرية العامة للكتاب -اللغة العربية معناها و مبناها–متام حسان -8
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  .74دالئل اإلعجاز ص-عبد القاهر اجلرجاين -9

  .70دار الكتب العلمية ص-مفتاح العلوم–السكاكي -10

  .363اهليئة املصرية العامة  للكتاب،ص-األصول–متام حسان -11

  .114املوجز يف شرح دالئل اإلعجازص–دك الباب  --12

  .18اللغة العربية معناها و مبناها ص–متام حسان --13

املغرب  -يف أصول احلوار و جتديد علم الكالم ،املؤسسة احلديثة للنشر و التوزيع–طه عبد الرمحان -14
  .1،1987ط

جلياليل دالش ،ديوان املطبوعات " مدخل إىل اللسانيات التداولية"من مقدمة حممد حيياتن لكتاب -15
  .01ص 1992اجلامعية 

  .08رمجة سعيد علوش ،مركز اإلمناء القومي صفرانسواز أرمينكو ،املقاربة التداولية ،ت-16

  .08املرجع نفسه ص-17

اجلزائر –حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية ،منشورات االختالف -عمر بلخري-18
  .09-08،ص 2003ط

  .129دراسة تداولية للخطاب التعليمي اجلامعي للغة العربية ،رسالة ماجيستري ص-نوارة بوعياد-19

،إحتاد 125ترمجة زياد عز الدين العرف ،مقال يف جملة اآلداب األجنبية العدد –التداولية –ناند هالني فر-20
  .01دمشق سوريا ص -كتاب العرب

، 2002أمحد حممود حنلة ،آفاق جديدة يف البحث الغوي املعاصر ،دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ط-21
  .13ص

  .10ص–لخطاب التعليمي اجلامعي للغة العربية دراسة تداولية ل-نوارة بوعياد -22

 2003ط-حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية ،منشورات االختالف-عمر بلخري -23
  .121،ص
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  .122املرجع نفسه ص-24

  .123املرجع نفسه ص-25

  .15األفعال املتضمنة يف القول ،رسالة دكتوراه ص-26

ة اخلليلية احلديثة و الدراسات اللسانية احلالية يف العامل العريب ،مقال املدرس-عبد الرمحان احلاج صاحل-27
  .02ص 1981أفريل  18ألقي يف املؤمتر الذي أقامته منظمة اليونسكو بالرباط يف 

  .22-21األفعال املتضمنة يف القول ،رسالة دكتوراه ص-28

  .168ص1987بريوت –علمية السكاكي،مفتاح العلوم،ضبط و تعليق نعيم زرزور ،دار الكتب ال -29

اخلطيب القزويين ،تلخيص املفتاح ،قراءة و كتب حواشيه و قدم له ياسني األيويب، املكتبة العصرية -30
  .42ص2002بريوت ط-صيد

  .42املرجع نفسه ص-31

  .117-116عمر بلخري ،مدخل إىل دراسة بعض التداولية يف اللغة العربية ص -32

  .315ص1981بريوت–ل اإلعجاز،دار املعرفة للطباعة و النشر عبد القاهر اجلرجاين ،دالئ-33

  .64املصدر نفسه ص-34

  .65املصدر نفسه ص -35

  .193املصدر نفسه ص -36

***  
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  استيعاب األسلوب البالغي القدمي لألطر اللسانية احلديثة

 ----------  

  أستاذ مساعد يف البالغة والنقد  - الدكتور عبد الكرمي حسني رعدان 

  اللغة العربيةبقسم 

  اليمن - جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا  - سقطرى   –كلية التربية 

 ----------  

  :مدخل 
يرى املتابع أن العديد من الباحثني اليوم قد توجهوا يف أحباثهم ودراسام حنو فرعيـات    

ويف وجزئيات حديثة معاصرة لشاعر ما أو حول نص ما يف جماالت اللغة والبالغة والنقد 
اللسانيات بشكل عام، ويقابله عزوف لدى الكثري أيضا عن دراسة التراث البالغي القدمي 
ونصوصه، وكأن األمر قد فُرغ منه، واحلقيقة أن هذا التراث ال يزال يزخـر باإلبـداع؛   

  .ينتظر دراسات متعمقة، وقراءات فاعلة، تكشف خصائصه وروائعه، اليت مل تنته بعد

القدمي حيتاج إىل حبث وتدقيق أكثر يف ما لدينا من خمزون معـريف،   فاألسلوب البالغي  
وميكن أن تستقرأ أراء العلماء ونقاشام حول قضايا اإلعجاز، وعلوم البالغـة الثالثـة؛   
البيان واملعاين والبديع، وحىت يف علوم النحو واللغة وكتب التراث األديب عموما، كـاليت  

عتز وقدامة بن جعفر وابن رشيق، وعبد القاهر اجلرجاين لدى اجلاحظ وابن سالم، وابن امل
والزخمشري والسكاكي والعلوي وابن خلدون وإخوان الصفاء وغريهم، فيمكن أن يشكل 

نظرية متكاملة، تستوعب كافة األطـر   -بعد صياغته وتنظيمه  -ما أجنزه هؤالء وأمثاهلم 
لدراسة الفنون األدبية شعراً ونثراً؛  األسلوبية والنقدية واللسانيات احلديثة، وتصبح منفذاً

  .وفق املستويات الصوتية والبنائية والداللية واجلمالية
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فتسعى هذه الورقة إىل التذكري فقط ذا اال وتشري بتواضع إىل كيفية تتبع واسـتقراء    
بصورة املادة البالغية والرؤى األسلوبية واللسانية اليت بثت يف الدراسات واملصادر املختلفة 

  . جمملة من وجهة نظر الباحث

  حماور الدراسة

ميكن أن نقسم الدراسات القدمية اليت هلا نقاشات حول جانب األسلوب البالغـي إىل     
  .ثالثة حماور

  :دراسات اإلعجاز وكتب التفسري: أوالً

وهي تلك الدراسات اليت متحورت حول إعجاز القرآن الكـرمي يف جوانبـه البالغيـة     
واللغوية، ومن أمهها جماز القرآن أليب عبيدة، وإعجاز القرآن للباقالين، والنكت يف إعجاز 
القرآن للرماين، واإلعجاز واإلجياز للثعاليب واية اإلجياز يف دراية اإلعجاز للرازي، والطراز 

ن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز للعلوي، والتبيان يف علم البيان املطلع على املتضم
ويضاف إليها العديد من كتب التفسري كالكشاف . إعجاز القرآن البن الزملكاين وغريها

إذ تضمنت هذه املؤلفات حماور بالغية وأسلوبية مهمة، فقد ركزت على حتليل .للزخمشري
إمنـا   ⁽⁽: الغياً، وعددت أوجهاً من البيان، وذكرت أنَّ القـرآنبعض اآليات القرآنية ب

كان إعجازه من أجل ما اشتمل عليه من الفصاحة والبالغة، ومل يكن إعجازه ما اشتمل 
  . )1(⁾⁾عليه من أنباء الغيب، وال من احلكم واملواعظ وغريها من األوجه

وأخلَّ مبعرفة الفصاحة، لـم  ةاإلنسان إذا أغفل علـم البالغـ ⁽⁽كما أكدت على أنَّ   
ويف هذه البدايات كان الدرس البالغي مشتغالً يف جانب . )2(⁾⁾يقع علمه بإعجاز القرآن 

  .)3(األوىل قضية النظم القرآين، والثانية سر تأثريه يف النفوس: اإلعجاز بقضيتني

                                                        
علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية : الصناعتني أليب هالل العسكري، حتقيق) 2(

  .1م، ص 1998هـ 1419بريوت لبنان 
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ها املتناسـق  ففي النظم القرآين دار النقاش حول كيفية اختيار القرآن لأللفاظ ووضـع   
املتسق املترابط يف اجلملة حبيث لو غريت بلفظة أخرى الختل املعىن متاما، وكـذا اهـتم   
علماء البحث يف قضايا اإلعجاز القرآين ومعهم املفسرون جبزالة الأللفاظ وصيغها، وقـد  
يتطرقون إىل قضايا تأويلية حول دالالت بعض التراكيب، كما يف لفتات الباقالين ونظراته 

أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو من عنـد  :" ل قوله تعاىلحو
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه فُِسكُمإن "قال الباقالين يف قوله تعـاىل  . 165آل عمران". أَن

وم ومعناه اخلصوص ألن اهللا تعاىل ال يوصف بالقدرة ظاهره العم" اهللا على كل شيء قدير 
  .)1(على احملاالت هو املوجود يف مقتضى كالم العرب

إِنَّ فرعونَ عال في اَألرضِ وجعلَ أَهلَها شيعا يستضعف طَائفَةً منهم يذَبح : "ويف قوله تعاىل
 ماَءهيِ نِسحتسيو ماَءهنأَبينفِْسدالْم نكَانَ م هصِ اآلية " إِنيقـول الـبالقالين  4الْقَص ، :

هذه تشتمل على ست كلمات سناؤها وضياؤها على ما ترى، وسالسـتها علـى مـا    "
وهي تشـتمل علـى مجلـة    . تشاهد، ورونقها على ما تعاين، وفصاحتها على ما تعرف
ف اخللق بذبح الولدان وسـيب  وتفصيل وجامعة وتفسري، ذكر العلو يف االرض باستضعا

النساء، وإذا حتكم يف هذين األمرين فما ظنك مبا دوما، ألن النفوس ال تطمئن على هذا 
الظلم، والقلوب ال تقر على هذا اجلور، مث ذكر الفاصلة اليت أوغلت يف التأكيد وكفت يف 

  .)2("التظليم، وردت آخر الكالم على أوله، وعطفت عجزه على صدره

ثالني السابقني ميكن أن نستشف مالمح يف أساليب اإلقناع وتنويع اخلطـاب يف  فمن امل
حاالت متنوعة وكيفية إدارة الكالم يف العموم واخلصوص واإلمجال والتفصيل وتفريـع  

  .املعاين من املعىن الرئيس بصورة أكثر وأمشل مما جاء يف املدرسة التوليدية والتحويلية
                                                                                                                                     

  . 266ص ] . د ت [ أثر القرآن يف تطور النقد، حممد زغلول سالم، دار املعارف ، الطبعة الثالثة : انظر) 3(
عبد السالم عبد الشايف حممد، دار :  البن عطية األندلسي، حتقيق: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز) 1(

 .591، ص1ج. م1993هـ ـ 1413األوىل : الطبعة  -لبنان  -دار الكتب العلمية : النشر 
 .193، 192ص. القاهرة –السيد أمحد صقر دار املعارف : إعجاز القرآن أليب بكر، حتقيق)  2(
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  :النقديةالدراسات البالغية : ثانياً

وقد ركزت على اجلوانب البالغية يف القرآن والشعر والنثر، ومزجت بني البالغة والنقد،  
من خالل نقاشها لعدد من العناصر يف اجلوانب اللفظية واملعنوية، ومن أمههـا؛ البيـان   
والتبيني للجاحظ، والبديع البن املعتز، ودالئل اإلعجاز وأسرار البالغـة لعبـد القـاهر    

اعتني ألىب هالل العسكري، ومفتاح العلـوم للسـكاكي، واإليضـاح    اجلرجاين، والصن
للخطيب القزويين، ومنهاج البلغاء وسراج األدباء حلازم القرطاجين وغريهم، وقد أثارت 
هذه الدراسات قضايا نقدية يف الشعر والنثر على ضوء القواعد البالغية ومعايري معرفة جيد 

  .األدب ومواضع احلسن والقبح

دراسات أخرى وإن غلب عليها النقاش النقدي لألدب، إال أن لألسلوب البالغي  وهناك 
فيها باعاً طويال ويف مقدمتها كتاب طبقات فحول الشعراء البن سالم اجلمحي، ونقـد  
الشعر لقدامة بن جعفر، والشعر والشعراء البن قتيبة، وعيار الشعر البن طباطبا، والعمدة 

  . ي، والوساطة للقاضي اجلرجاين وغريهاالبن رشيق، واملوازنة لآلمد

  :اجلاحظ وابن جين واجلرجاين وابن خلدون: ثالثاً

فمن السهولة مبكان القول إن كل واحد من هؤالء العلماء مدرسة بذاته فقـد وضـعوا    
اللبنات األوىل للدراسات اللسانية واألسلوبية احلديثة من خالل آرائهـم ونقاشـام يف   

ففي علوم البيان اليت جاء ا اجلاحظ جند إشارات واضحة إىل قضـايا  . مؤلفام العديدة
متثل أساسيات آلراء دوسوسري، فقد جعل العالمات يف اللغة املنطوقة ضمن العمل اللساين، 

فــال  . )1(الَّلسان عبارة عـن نسق من الدالالت اليت تعرب عن املعـاين : ويعين ذلك أنَّ
اسم جامع لكل  ⁽⁽: جلاحظ عندما عـرف البيان بأنهيوجد فرق يف هذا مع ما جاء به ا

                                                        
م 1994)  9( هالل، جملة األقالم العراقية، عدد  ماهر مهدي. الرؤية األسلوبية يف البالغة العربية، د: انظر) 1(

 .39، ص
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شي كشف لك قناع املعىن، وهتك احلجب دون الضمري، حىت يفضي السامع إىل حقيقة، 
ويهجم على حمصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل ألن مدار األمر 

فهام، فبأي شيء بلغت اإلفهـام  والغاية اليت إليها جيرى القائل والسامع إمنا هو الفهم واإل
  .)2(⁾⁾وأوضحت عن املعىن، فذاك هـو البيان يف ذلك املوضع 

وهذا اإلفهام اللغوي يسعى إىل حتقيق وظيفة لسانية هي اإلقناع، والتواصل بني األفراد    
وميكـن أن تصـنف دراسـات    . )3(واتمعات من خالل وسيلة التعبري املنطقي الواعي

 ⁽⁽: األطر األسلوبية واللسانية احلديثة، وخاصة يف دراسته للمجاز، وذلكاجلرجاين ضمن 
أن مفهوم النظم عند عبد القاهر اجلرجاين مياثل العالمات السياقية عنـد علمـاء اللغـة    

أضف إىل .)1(⁾⁾املعاصرة، ومفهومه للمعىن، ومعىن املعىن مياثل مفهوم العالقات االستبدالية 
  . عالقة النحو بالصياغة وباملعىنذلك ما ناقشه من مسائل يف

كما أن املنهج الذي جاء به ابن جين يف كتابه اخلصائص هو منهج لساين، وقد ركـز      
يف دراسته على جوانب بنيوية يف املفردات واجلمل، وعاجل الكثري من املسائل الدقيقة حول 

ها مـن الظـواهر   األصوات وداللتها على املعاين، وقضايا االشتقاق وصيغ األلفاظ وغري
  .اللسانية

أن يكتشف من ناحية عامل الـزمن   ⁽⁽كما أن ابن جين استطاع مبنهجه اللغوي اللساين 
الذي جتلى يف أن نشأة اللغة مل تتم يف وقت واحد، بل بدأت مث اكتملـت يف أوقـات   

                                                        
فوزي عطوى، دار صعب بريوت، الطبعة األوىل : أيب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق: البيان والتبيني) 2(

 .55، 54، ص1ج. م1968
هـ 1425رجب  )53(البالغة العربية، حسن املودن، عالمات يف النقد، الد الرابع عشر، العدد : انظر) 3(

 .382م، ص2004سبتمرب 
مفهوم النظم عند عبد القاهر اجلرجاين  قراءة يف ضوء األسلوبية، نصر أبو زيد، فصول، الد اخلامس، ) 1(

 .22م، ص1984سنة ) أكتوبر، نوفمرب، ديسمرب( العدد األول 
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كما أشار إىل تداخل اللغات يف قضايا األصوات وعالقة اللغـة بـالفكر   . )2(⁾⁾ متالحقة
وقد احتوى كتاب سيبويه على رؤى صـوتية  .  تمع ودرس مسائل وقضايا عديدةوبا

  .)3(⁾⁾إنه أول من وضع أصول علم األصوات يف العربية  ⁽⁽: مهمة حىت قيل عنه

ويكشف ابن األثري العالقات بني النحو وعلوم البالغة وأمهية تلك العالقات يف اجلوانب    
والنحو يشتركان يف أنَّ النحو ينظر يف داللة األلفاظ علـى   إنَّ البالغة ⁽⁽: الداللية فقالوا

املعاين من جهة الوضع اللغوي وتلك داللة عامة، وصاحب البيان ينظر يف فضيلة تلـك  
ويتضح األمر بصورة أكثر لدى ابن خلدون عندما ناقش . )4(⁾⁾الداللة وهي داللة خاصة 

جاءين زيد، من قبل : جاءين مغاير لقوهلم زيد: أال ترى أنَّ قوهلم ⁽⁽: هذه املسألة بقـوله
أنَّ املتقدم منها هو األهم عند املتكلم، فمن قال جاءين زيد، أفاد أنَّ اهتمامه بايء قبـل  
الشخص املسند إليه، ومن قال زيد جاءين أفاد أنَّ اهتمامه بالشخص قبل ايء املسـند،  

، )1(⁾⁾من موصول أو مبـهم أو معرفـة   وكذا التعبري عن أجزاء اجلملة مبا يناسب املقام، 
وهذا يشري إىل أنَّ النحو العريب يتشابه مع كثري من املدارس اللسانية احلديثة، ومياثل ما جاء 

  .)2(من أراء يف املدرسة البنيوية والتوزيعية

                                                        
  .حبوث يف اللغة. جعفر دك الباب.أصالة اللسان العريب، د) 2(
 . 5م، ص1929براجشتراسر، مطبعة السماح القاهرة : حوي للغة العربيةالتطور الن) 3(
حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، : املثل السائر، ضياء الدين بن األثري، حتقـيق) 4(

 .26، ص1م، ج1995
 .342صم، 1991حجر عاصي، دار ومكتبة اهلالل، بريوت . أ: مقدمة ابن خلدون، حتقيق) 1(
اد املوسى ،املؤسسة العربية . نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر النحوي احلديث ، د: انظر) 2(

 .40 -29م، ص 1994/ هـ1400للدراسات والنشر، بريوت لبنان 
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ومفهوم علم املعاين عند علماء البالغة مياثل عدداً من املستويات األسلوبية، فموضـوعه    
تتبع خواص تراكيب الكالم، يف اإلفادة وما يتصل ا من االستحسان وغـريه،   ⁽⁽: هو

  .)3(⁾⁾ليحترز بالوقوف عليها من اخلطأ يف تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال وذكره 

وعلم املعاين هو علم حادث يف علوم العربية واللغة، وهو من العلوم اللسانية املتعلقـة      
. )4(ـوال املتخاطبني والفاعلني وأحوال الفعل، وغـري ذلـك  باأللفاظ والدالالت وأحـ

يكون موضوع علم  ⁽⁽وهذا ما تركز عليه اللسانيات يف دراستها للخطاب اللغوي، حيث 
  .)5(⁾⁾التواصلي  اللسان؛ اللغة يف مظهرها األدائي، ومظهرها اإلبالغي، وأخرياً يف مظهرها

يف جمموعها تناولت ثالثة مستويات  نستطيع القول إن كل تلك الدراسات السابقة   
  : رئيسة

الذي يرصد األبعـاد الداللية للتعبري، يف داللة اللفظ احلقيقية وتفرعها  :املستوى الداليل
إىل مطابقة وتضمن ولزوم، وداللة ااز يف صوره املتعددة، وأمهها التشـبيه واالسـتعارة   

  .وااز والكناية

وى التعبري من حيث عالقاته بواقع املتلقي والظـروف  الذي يرصد مست :املستوى النوعي
اخلارجية، ونوعية معانيه، كاخلرب واإلنشاء واإلسناد، والتقدمي والتأخري واإلجياز واإلطناب، 

  .ومجيع موضوعات علم املعاين، وعدد من موضوعات النحو

 ويعىن باجلوانب الشكلية من حيث الصـياغة والتراكيـب، وبنيـة    :املستوى الشكلي
األصوات واملفردات واجلمل وعالقاا وهيئتها، ويدخل يف هذا موضوعات علم البـديع  

  .وقوانني الصرف، وعلوم اللغة؛ كاالشتقاق والنحت واإلبدال والقلب وغريها
                                                        

 . 70مفتاح العلوم، للسكاكي، ص) 3(
 .341مقدمة ابن خلدون، ص: انظر) 4(
املؤسسة  بد السـالم املسدي، الـــدار التونسية للــنشر، تونس،ع.اللسانيات وأسسها املعرفية، د) 5(

   .81م، ص1986الوطنية للكتاب اجلزائري 
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كما أن هذه الدراسات تضمنت قضايا أسلوبية تتعلق بامللقي واملتلقي والسياق، وكانت    
مطابقته ملقتضى احلال  ⁽⁽فبالغة الكالم عند القدماء هي . نظرا يف ذلك شاملة متكاملة

، وغاية )1(⁾⁾وأما بالغة املتكلم فهي ملكة يقتدر ا على تأليف كالم بليغ .. مع فصاحته
فمثل هذه القضايا ليست سوى إشارات . )2(⁾⁾تنهي املعىن إىل قلب السامع  ⁽⁽البالغة أن 

تعلق بالنص وتصف مستوياته، من خالل حبثها إىل مستويات عامة يف األسلوب البالغي، ت
  .يف اجلانب احملسوس للغة، وإدراك العالقات بني اللفظ ومدلوله

ورغم أن هذه الدراسات متداخلة وغري مرتبة منهجياً ومل تتعمق يف حتليل النصوص، إالّ   
اللسـانية  األسس اليت جاءت ا الدراسات  -سواء يف جزئياا أو يف كلياا  -إا متثّل 

  .واألسلوبية احلديثة

فهذه املفردات اليت ميثلها التراث البالغي والنقدي جديرة أن تفي مبتطلبـات وآليـات     
إراقة ماء الوجه على عتبـات   ⁽⁽البحث واملنهج، لقراءة التراث قراءة صحيحة بدالً من 

  .)3(⁾⁾النظريات الغربية

                                                        
عماد بسيوين زغلول ، مؤسسة الكتب : اإليضاح يف علوم البالغة، جالل الدين اخلطيب القزويين، مراجعة) 1(

 .15، 13م، ص1995/ هـ1415الثقافية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل 
  .6الصناعتني أليب هالل العسكري، ص) 2(
 .378صورة املتلقي يف التراث النقدي ، احلسني آيت مبارك ، جملة جذور الد العاشر، ص) 3(
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وجهودهم يف البالغة والنقد وعلوم القرآن إن دراسات العلماء القدمية : وخالصة القول
وغريها قد أتت بأسس عامة ملختلف اجلوانب اللغوية والبنائية والتراكيب والدالالت، ويف 
خصائص األصوات واألساليب والوظائف النحوية، ويف السياق والقرينة، وناقشت قضايا 

تلقي، وقامت بتحليـل  حول الصوت واملفردة واجلملة والنص، وكذا ما يتعلق بامللقي وامل
عدد كبري من النصوص القرآنية والشعرية والنثرية، كما وضعت أصوالً منهجية يف حتقيق 
الدراسات وتوثيقها ونقدها، وال أحسب أن الدراسات احلديثة قد أتت بإجناز جديـد يف  

  .علوم اللغة واللسان مل يشر إليه القدماء بوجه من الوجوه

  :املصادر واملراجع 
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 .م1995
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اد املوسى ،املؤسسة العربية . نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر النحوي احلديث، د -12
 .م1994/ هـ1400للدراسات والنشر، بريوت لبنان 
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